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سياست سازماندهى ما 
در ميان کارگران

نوشته حاضر چکيده مباحثاتى است که پس از کنگره دوم حزب و بر 
مبناى تاکيدات کنگره بر لزوم تدقيق بيشتر رئوس سياست سازماندهى 
اين مقاله  کارگرى ما، در دفتر سياسى حزب صورت گرفته است. 
در عين حال گام ديگرى در راستاى مباحثاتى است که در چند سال 
اخير در باره اصول و سبک کار کمونيستى و جوانب گوناگون کار 

سازماندهى حزبى در شهرها داشته ايم.
اين نوشته از سه بخش اصلى تشکيل ميشود. در بخش اول، برخى 
تزهايى  ميگيرد.  قرار  اشاره  مورد  بحث  عمومى  مبانى  و  مقدمات 
اساسى  هاى  تفاوت  برخى  گوياى  ميشود  مطرح  بخش  اين  در  که 
تاکيد  بارها  است.  ايران  تفکر چپ سنتى  با  ما  بينش سازمانى  ميان 
و  کردن  نمايندگى  ايران صرفا  کمونيست  هدف حزب  که  ايم  کرده 
سازمان دادن «سياست راديکال» در درون اپوزيسيون نيست، بلکه 
ميدان  به  و  ايران  در  اصيل  و  کارگرى  کمونيسم  يک  گذاشتن  بنياد 
کشيدن طبقه کارگر به عنوان نيروى فعال انقالب سوسياليستى است. 
حزب کمونيست ايران از لحاظ تاريخى حاصل راديکاليزه شدن عميق 

جناحهايى از چپ انقالبى در متن انقالب ٥٧ بوده است.
اما نکته مهم اين است که اين راديکاليزه شدن بايد تا حد يک گسست 
همه جانبه از تفکر و سنتهاى چپ غير پرولترى ايران ادامه پيدا کند. 
متفاوت،  طبقاتى  بنياد  يک  مبناى  بر  ديگر،  قطبى  در  بايد  واقع  در 
يک کمونيسم کارگرى در ايران شکل بگيرد. اين کمونيسم کارگرى 
عمل  و  سياسى  تفکر  در  تعديالتى  و  اصالحات  به  صرفا  نميتواند 
مبارزاتى چپ سنتى بسنده کند. اين چپ در مجموع جناح چپ طبقات 
ديگر بوده است، تفکر خود، نگرش سياسى و اهداف خود و روش 
افق سياسى و زيست اجتماعى طبقات ديگر  از  هاى عملى خود را 
گرفته است. جدائى کمونيسم از اين چپ بايد يک جدائى قطعى باشد. 
و  بورژوا- دموکراسى  جناح چپ  يعنى  کارگرى،  ميراث چپ غير 
اينجا  افکند،  بدور  کامل  بطور  بايد  را  ايران  در  رفرميسم  بورژوا 
توصيف  واقع از  در  نيست.  باورها  افکار و  بر سر  صحبت صرفا 
کمونيسم  يک  نهادن  بنياد  تا  انقالبى  مارکسيسم  عقيدتى  مشخصات 

کارگرى در صحنه جامعه راه بسيار درازى است.
اينجا صحبت بر سر شکل دادن به يک عمل اجتماعى متفاوت توسط 
باره  در  ما  اخير  سال  چند  بحثهاى  تمام  است.  اجتماعى  طبقه  يک 
اصول سبک کار کمونيستى، و تمام تالش عملى ما در عرصه کار 
سازماندهى در ميان کارگران، هدفى جز اين نداشته است که اين عمل 
و روشهاى  فقط چگونگى  نه  امکانپذير سازد،  اجتماعى متفاوت را 
و  سياسى  ظرف  و  ابزار  بلکه  کند،  مشخص  را  کمونيستى  فعاليت 
تشکيالتى مناسبى براى ابراز وجود خود طبقه کارگر بعنوان نيروى 
و  ها  وگرفت  گير  بررسى  به  وقتى  سازد.  فراهم  اجتماعى  انقالب 
بقاياى  با  از هر چيز مجددا  قبل  اين زمينه ميپردازيم،  مشکالت در 
همان باورها و روش ها و سنت هايى مواجه ميشويم که خصلت نماى 
چپ غير کارگرى ايران بوده است. در اين ميان معضل ما نه فقط 
نقد اعتقادات و سنت هاى چپ خورده بورواژى بلکه بيان اثباتى آن 
واقعيات اجتماعى و اصول سياسى است که در تفکر اين چپ اساسا 

مورد توجه قرار نميگرفت.
باره سبک کار  در  اتحاد مبارزان کمونيست  تزهاى کنگره اول  در 

کمونيستى به اين اشاره کرديم که در تفکر سازمانى چپ پوپوليست 
ايران، اساسا موضوع سازماندهى کمونيستى کارگران، سازماندهى 
و  ميشود  سپرده  فراموشى  به  کمونيستى  انقالب  براى  کارگر  طبقه 
تشکيالتى  بازتاب  به  صرفا  نگرش  اين  در  کارگران  سازماندهى 

مبارزه ضد استبدادى تنزل ميبايد.
يک  به  کنيم  مى  طرح  حاضر  بحث  اول  بخش  در  که  تزهايى  در 
خود طبقه  مشخصات  آن  و  ميکنيم  اشاره  تفکر  اين  در  ديگر  خالء 
خود  و  با خصوصيات  اجتماعى  عينى  پديده  يک  عنوان  به  کارگر 
ويژگى هاى خود است. چپ خرده بورژوايى شناخت درستى از طبقه 
کارگر، آنطور که هست، نداشته و ندارد. کارگران در اين تفکر يا 
پينه  «دستان  صاحبان  يا  و  اند  تئورى  هاى  کتاب  مجرد  پرولتاياى 
عينى،  تصويرى  است  غايب  آنچه  زحمتکشان.  و  تهيدستان  بسته»، 
از طبقه کارگر به مثابه يک طبقه اجتماعى متمايز  علمى و واقعى 
است. طبقه محصول توليد بزرگ، با مکانيسم ها و مناسبات درونى 

خاص خود.
پيش از اين، در مباحثات مربوط به حوزه هاى محل زيست و کار و 
بويژه در بحث پيرامون آژيتاتورها و رهبران کارگرى، به گوشه هايى 
از مشخصات عينى طبقه کارگر در زندگى و مبارزه اشاره کرده ايم. 
تزهايى که بخش اول اين نوشته طرح ميشود نيز عمدتا مربط به همين 
مساله است. اين تزها ابدا جامع نيست، بلکه آن نکاتى را در برميگيرد 
اين  در  ما  بحث سياست سازماندهى  بعنوان زمينه هاى عمومى  که 
دوره و به مثابه برخى وجوه تمايز جدى ما با چپ غير پرولترى در 

زمينه کار در ميان کارگران تاکيد بر آنها ضرورى است.
بخش دوم اين نوشته، مرورى مختصر بر فعاليت تاکنونى ما و نقاط 
انگشت  نکاتى  آن  بر  نيز  بخش  اين  در  است.  آن  ضعف  و  قدرت 
ميگذاريم که تعمق در آنها براى درک وظايف اين دوره ما ضرورى 
است. بخش سوم شامل رئوس سياست سازماندهى ما در دوره حاضر 
هاى  در نوشته  همينطور  و  مقاله  اين  در  که  اينست  ما  است. هدف 
بعدى در همين زمينه افق عملى مشترک و روشنى به فعالين حزب 
کمونيست در زمينه اشکال و شيوه ها و نيز در مورد سير توسعه کار 
ما در ميان کارگران بدهيم. همانطور که گفتيم اين مقاله رئوس مطالب 
را بيان ميکند و توضيح بيشتر جنبه هاى مختلف سياست سازماندهى 

ما وظيفه نوشته هاى ديگر و برنامه هاى راديويى ويژه است. 

مبانى کارکمونيستى در ميان کارگران:
چند حکم پايه اى

نيست.  منفرد  آحاد  از  مرکب  شکل  بى  توده  يک  کارگر  ١) طبقه 
سازمانيابى  از  معينى  اشکال  از  نيز  شرايط  بدترين  در  حتى  بلکه 
«خودبخودى» و سوخت و ساز و آرايش تشکيالتى برخورداراست. 
سازماندهى کمونيستى طبقه کارگر بدون برسميت شناختن اين اشکال، 

بسط و گسترش دادن به آنها و متکى شدن به آنها امکانپذير نيست. 
هر  تحت  کارگران  نيست.  رهبر  بدون  صف  يک  کارگر  ٢) طبقه 
کارگرى  حزبى  غير  و  حزبى  سازمانهاى  اينکه  از  اعم  شرايطى 
شبکه رهبران  و  رهبرى  درونى  مکانيسم  يک  ياخير،  باشد  موجود 
عملى و مستقيم خود را دارند. حزب کمونيست بايد بتواند در درجه 

اول حزب متشکل کننده رهبران عملى کارگران باشد.
٣) طبقه کارگر، ولو در غياب احزاب سياسى کارگرى، همواره بستر 
مجموعه اى از گرايشات و خطوط فکرى و سياسى فعال متشکل از 
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و  اين خطوط  است.  مبارز  و  پيشرو  کارگران  گوناگون  هاى  طيف 
جريانات خود پايه عينى فعاليت احزاب سياسى در درون طبقه کارگر 
و  حزبى  سازماندهى  اساس  و  محور  اينرو،  از  ميدهند.  تشکيل  را 
آحاد  مثابه  به  کارگران  نه جذب  کارگر،  در درون طبقه  کمونيستى 
به شبکه سازمانى حزب، بلکه وسعت دادن، متشکل کردن و انسجام 
بخشيدن به آن گرايش و جريان فعالى در درون طبقه کارگر است که 
به حزب کمونيست ايران  افق، تمايالت و مطالباتى شبيه و نزديک 
دارد. اين طيف معين، طيف راديکال - سوسياليست، طيف کارگران 
کمونيست، هم امروز يک گرايش نيرومند در درون کارگران پيشرو 
ايران است. حزب کمونيست بايد به سازمانده اين طيف و به ظرف 

فعاليت حزبى آن بدل شود.
اين سه نکته در ارتباط نزديکى با هم قرار دارند و بايد همينجا در 
باره آنها توضيحاتى بدهيم. يکى از ارکان نگرش تشکيالتى چپ غير 
اين تصور  در  است.  توده ها   - دو قطبى حزب  ايران  در  پرولترى 
در يکسو حزب يا سازمان قرار دارد به مثابه يک ارگانيسم فشرده، 
منضبط، رزمنده و آگاه براى عمل انقالبى، و در سوى ديگر، توده 
هاى کارگر قرار ميگيرند، بصورت جمع عددى آحاد کارگر، يک 
توده بى شکل از کارگران منفرد، متفرق، مظلوم واقع شده ساده دل و 
بى اطالع از علل فقر و رنجشان، سازمان «درد» کارگران را ميداند، 
آنان را آگاه ميکند، به ضرورت مبارزه واقف شان ميسازد و يک به 
يک آنان را به صفوف خود، يعنى به مبارزه مضبط تشکيالتى در 
درون سازمان، جذب ميکند. اين شايد بيان ساده و اغراق شده اى از 
تفکر سازمانى چپ سنتى در ايران باشد، اما به هر حال جوهر اين 
تفکر را بيان ميکند. دو قطبى سازمان - توده ها موضوع و تم هزاران 
جزوه و اعالميه و مقاله در نشريات سازمانهاى چپ پوپوليست ايران 
تعميمى  واقع  در  طبقه  و  حزب  رابطه  از  برداشت  اين  است.  بوده 
مبتنى بر زيست اجتماعى و مکانيسم رهبرى و مبارزه سياسى خورده 
بورواژى است. قشرى که در سطح سياسى نيز مطالباتش توسط همين 

چپ تحت نام کمونيسم تبليغ ميشد.
کارگر  طبقه  درون  کمونيسم  حزب  سازماندهى  اصول  درک  براى 
در  موفقيت  براى  الزم  گذاشت. شرط  کنار  را  نگرش  اين  جدا  بايد 
خصوصيات  درک  کارگر،  طبقه  انقالبى  و  کمونيستى  سازماندهى 

عينى اين طبقه و مکانيسم سازمانيابى و مبارزه آن است.
وجوهى که تزهاى فوق بر آن انگشت ميگذارد اينهاست. اوال طبقه 
کارگر حتى در بدترين شرايط نيز در درون خود به درجات و اشکال 
مختلف به هم بافته شده است. ابن يک خصوصيت ذاتى طبقه اى است 
که محصول توليد بزرگ است. اگر کسى بپذيرد که مبارزه کارگرى 
با پيدايش احزاب کارگرى آغاز نشده، اگر کسى بپذيرد که مقاومت 
در برابر استثمار هر روزه جز هويت طبقاتى کارگران است، آنگاه 
بايد اين را نيز بفهمد که اين مبارزه همراه خود اشکالى از اتحاد و 
همبستگى طبقاتى را ببار مياورد. اشکالى که به اجزا دائمى سيماى 
اجتماعى طبقه کارگر تبديل شده اند. از انفراد درآمدن و خود را به 
کارگران  ميان  در  کردن  تعريف  وسيعتر  از يک جمع  جزئى  مثابه 
چيزى نيست که حاصل طرح و نقشه احزاب سياسى باشد، هر چند که 
فعاليت احزاب بر ابعاد و خصوصيات اين سازمانيابى تاثيرات جدى 

داشته است و دارد.
ميگيرد.  بخود  متنوعى  اشکال  کارگر  طبقه  خودبخودى  سازمانيابى 
خانواده کارگرى که مفهومى کامال متمايز از خانواده تک هسته اى 
بورژوازى دارد، خانواده اى که نه حول مالکيت بلکه حول نان آور 
زنده و کار هر روزه او تشکيل شده است، ابتدايى ترين شکل تمرکز 
کارگران است. کسى که ميخواهد کارگران را سازمان بدهد و آگاه 

منفرد  افراد  نه  او  کار  که موضوع  بداند  بايد  چيز  هر  از  قبل  کند، 
کارگر بلکه خانواده هاى گسترده کارگرى است. اما اين تازه نقطه 

شروع در تمرکز و سازمانيابى کارگران است.
کارخانه و تقسيم کار توليدى، خود مبنايى براى اتصال متقابل کارگران 
است. بورژوازى، عليرغم تمام تالش حساب شده اش نميتواند مانع 
از آن شود که ترکيب بندى توليدى کارگران در قسمتها و واحدها، به 
نوعى آرايش سياسى و اجتماعى در ميان آنان منجر نشود. انسانهايى 
که ساعات متمادى در شرايط مشترک و با ابزار کار مشترک زير 
از او مزد  يک سقف براى موجوديتى خارج از خود کار ميکنند و 
ميگيرند، نميتوانند به يکديگر نزديک نشوند ومناسبات ويژه اى ميان 
خود برقرار نکنند. واحد توليدى، اعم از اينکه سنديکا و شورايى در 
ميان  نقطه شروع يک سلسله همبستگيهاى عينى  يا خير،  باشد  کار 

کارگران است.
يک شکل دائمى سازمانيابى در درون طبقه کارگر، که در آن روابط 
به  سازمانيابى  ميکنند،  بازى  جدى  نقش  دو  هر  شغلى  و  خانوادگى 
پديده  خود  کارگرى  محافل  شبکه  است.  کارگرى  محافل  صورت 
متنوع و گسترده اى است. از محافل ساده اى که صرفا عده اى از 
کارگران را در يک رابطه رفاقت و آمد و شد ساده گرد هم مياورد، 
سياسى  و  مبارزاتى  اهداف  که  پيشروئى  کارگران  محافل  شبکه  تا 
کمابيش تعريف شده اى را دنبال ميکنند، نمونه هايى از شکل محفلى 

سازمانيابى کارگرانند.
به اين اشکال بسيار ميتوان افزود. در واقع فاصله فرد کارگر تا حزب 
سياسى با طيف بسيار گسترده اى از تشکل ها و آرايش هاى سازمانى 
نه  کارگر  طبقه  سازمانيابى  اشکال  اين  است.  شده  پوشيده  مختلف 
آلترناتيو  تنها مغايرتى با سازمانيابى حزبى کارگران ندارد، نه تنها 
سازمان حزبى نيست، بلکه در واقع حزب سياسى طبقه کارگر بدون 
اين اشکال، بدون اتکا به آنها و بدون رشد دادن آنها نميتواند قدم از 
اين اشکال جز هويت طبقاتى کارگران است که اساسا  قدم بردارد. 
حزبيت يافتن طبقه کارگر را ممکن ميکند. اقشارى نظير دهقانان و 
توليدکنندگان خرد شهر، بدرجه اى که فاقد اينگونه آرايش هاى درونى 
اند، سنتا از منعکس کردن منافع خود در يک حزب سياسى سراسرى 

نيز ناتوان بوده اند.
تصور  اين  نيست.  گنگ  و  خط  بى  توده  يک  کارگر  طبقه  ثانيا، 
بورژوازى از کارگران است که مستقيما به احزاب خرده بورژوا- 
سوسياليست نيز منتقل شده است. تصورى که از جمله موجب ميشود 
احزاب پوپوليستى آنجا که کارگران را مخاطب قرار ميدهند، زبانى 
مناسب حال کودکان را بکار ببرند. طبقه کارگر در هر مقطع محل 
هاى  سنت  و  فکرى  و  سياسى  خطوط  و  گرايشات  از  اى  تالقى 
مبارزاتى گوناگون است. از آنارشيسم تا سنديکاليسم، از رفرميسم تا 
سوسياليسم راديکال در درون کارگران وجود دارد. اشاره ما صرفا 
اين يا آن کارگر نيست، بلکه از خطوط فکرى و  به تمايالت ذهنى 
سياسى اى صحبت ميکنيم که بر اشکال سازمانيابى خودبخودى طبقه 
سوارند و از درون و مجراى اين شبکه ها بر آگاهى سياسى و حرکت 

مبارزاتى طبقه کارگر تاثير ميگذارند.
مبارزاتى و  اردوهاى  اند،  پديده هاى مادى  گرايشات و خطوط  اين 
کارگرانند  درون  در  اى  نشده  اعالم  و  رسمى  غير  سياسى  احزاب 
که خط سياسى، مکانيسم کار متشکل، رهبرى پراتيک و شعارهاى 
ويژه خود را دارند. وجود اين خطوط نيز يک خصوصيت ذاتى و 
هميشگى طبقه استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى طبقه در طول 
اين موقعيت  از  ناشى  يا کاهش مشقات  بين بردن و  از  براى  تاريخ 



بستر اصلی شماره ١٨                                               دوره جديد                                               ژوئن ٢٠١٧

٧

بعنوان يک طبقه  کارگر  موقعيت طبقه  گرايشات حاصل  اين  است. 
استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى طبقه در طول تاريخ براى از 
بين بردن و يا کاهش مشقات ناشى از اين موقعيت است. اين گرايشات 
«خودبخودى»اند، نه به اين عنوان که عنصر آگاهى، تئورى و تعقل 
نقشى در پيدايش آنها نداشته است و يا جريانات سازمان يافته اى در 
طول حيات طبقه کارگر آگاهانه براى تقويت اين خطوط تالش نکرده 
اند، بلکه به اين عنوان که حزبى که امروز، در انتهاى قرن بيستم، در 
درون طبقه کارگر کار ميکند اين گرايشات را بعنوان خصوصيات 
داده شده طبقه کارگر، به عنوان جزئى از سيماى موجود اين طبقه 
و محصول يک تاريخ طوالنى مبارزات کارگرى مشاهده ميکند. نه 
سنديکاليسم ايده و سنت نو وتازه اى در درون طبقه کارگر است و نه 
کمونيسم. نه کارگر سنديکاليست پديده کم ياب و نوظهورى است و نه 
کارگر کمونيست. اينها ديگر اجزا طبقه کارگرند و جزئى از سوخت 
و ساز سياسى و مبارزاتى دائمى آنند. اين اجزا توسط مکانيسم هاى 

درونى خود طبقه باز توليد ميشود.
همه اين گرايشات در درون طبقه کارگر به «درد» کارگران انديشيده 
اين  مساله  تمام  اند.  گرفته  شکل  درد  اين  به  پاسخ  در  اساسا  و  اند 
جريانات بر سر به حرکت در آوردن طبقه کارگر حول پاسخ هايى 
است که هر يک به مسائل کارگران ميدهند. اهميت اين نکته در اين 
سياسى  احزاب  يا عدم حضور  و  از حضور  مستقل  بدانيم  که  است 
در هر مقطع معين مستقل از درجه نفوذ آنها، وجود خطوط فکرى 
و سياسى مختلف در درون طبقه کارگر امرى دائمى و تعطيل ناپذير 
نقطه  بلکه  کارگران،  ميان  در  حزبى  کار  محصول  نه  اين  است. 
قرار  مخاطب  را  کارگران  که  اى  سياسى  حزب  است.  آن  عزيمت 
سازماندهى  آن جهت  يا  اين  در  را  آنان  ميخواهد  که  حزبى  ميدهد، 
کند، همانطور که صرفا با مجموعه اى از افراد منفرد روبرو نيست، 
بر  نيست.  نيز مواجه  با ذهن هاى دست نخورده  پاک،  لوح هاى  با 
عکس، شروع فعاليت حزبى به ميدان فراخواندن و متحدکردن گرايش 
سازماندهى هر  فعاليت  است.  کارگران  درون  در  به حزب  نزديک 
حزبى در درون طبقه کارگر اساسا به اعتبار وجود گرايشات فکرى 
و عملى متمايل به سياست ها و نظرات آن حزب امکانپذير ميشود. 
حتى مانيفست کمونيست هم به يک طبقه کارگر بى خبر از سوسياليسم 
الحال  فى  سوسياليستى  گرايش  را  خود  مخاطب  بلکه  نشد،  عرضه 
مبدع سوسياليسم  ها  کمونيست  داد.  قرار  کارگران  ميان  در  موجود 
در جنبش کارگرى نبودند، بلکه بخش پيگير، پيشرو و آگاه گرايش 

سوسياليستى موجود در درون طبقه بودند.
ثالثا، بديهى است که چنين طبقه کارگرى با متابوليسم سياسى درونى 
نيست. تجسم  بدون رهبر  و سازمانيابى خودبخودى اش، يک صف 
طبقه کارگر بدون رهبران کارگرى غير ممکن است. هيچ مبارزه اى 
نميتواند بدون رهبرى شکل بگيرد و طبقه کارگر بدون مبارزه، بدون 
مقاومت هر روزه در برابر بورژوازى قابل تصور نيست. اين چيزى 
است که دو قطبى «حزب - توده ها» بطور کلى از آن غافل است. 
از مقوله  اين چيزى است که چپ پوپوليست، که رهبرى را صرفا 
«تئورى» و «آگاهى» استنتاج ميکند، نميتواند بفهمد. کارگران در هر 
شرايط رهبران خود را دارند. اين رهبران ممکن است خوب باشند يا 
بد، ممکن است انقالبى باشند يا اصالح طلب، ممکن است دامنه نفوذ 
و اقتدارشان وسيع باشد يا محدود، اما بهرحال به مثابه رهبر عمل 
ميکنند. اين رهبران، رهبران همان مقاومت اجتناب ناپذير و تعطيل 
ناپذير کارگران در مواجهه روزمره با سرمايه و سرمايه داران اند. 
اينها رهبران حضورى محلى و مستقيم توده کارگرانند. هيچ حزبى 
نميتواند بدون رهبران مستقيم، بدون رهبران محلى، و يا از باالى سر 
اتکا به حقانيت شعارها و «رسالت تاريخى اش» در  با  آنان صرفا 

رهايى کارگران، طبقه را به حرکت در آورد.
سياست  براى  نکات  اين  عملى  نتايج  به  مقاله  اين  آخر  بخش  در 
سازماندهى ما خواهيم پرداخت. اينجا همينقدر کافى است که بگوئيم 
کار حزبى و کمونيستى در ميان کارگران مستلزم ملحوظ داشتن تمام 
کارگرى  حزبى  اگر  واقع  در  است.  کارگر  عينى  خصوصيات  اين 
باشد جز اين چاره اى ندارد. سازمانيابى خودبخودى طبقه ما بخشى 
به  بايد  کمونيستى  و  حزبى  سازماندهى  است.  طبقه  اين  واقعيت  از 
اشکال گوناگون با اين سازمانيابى خودبخودى مرتبط و چفت شود. 
حزب  اند.  کارگرى  احزاب  فقرات  ستون  کارگرى  عملى  رهبران 
و  باشد.  عملى  رهبران  حزب  بتواند  اول  درجه  در  بايد  کمونيست 
باالخره، حزب کمونيست تنها آنهنگام شايسته عنوان حزب کارگرى 
خواهد بود که تجسم و آرايش حزبى گرايش راديکال - سوسياليست، 
گرايش  اين  و  باشد  کارگر  طبقه  خود  درون  در  کمونيست،  گرايش 
حزب کمونيست را بعنوان يک ظرف مهم تشکيالتى در مبارزه همه 

جانبه اش به رسميت بشناسد. به اين نکات باز خواهيم گشت.
۴) مبارزه اقتصادى طبقه کارگر يک رکن اساسى و حياتى مبارزه 
طبقاتى و زمينه اصلى آگاهى توده هاى وسيع طبقه به هويت طبقاتى 
شان است. تنها حزبى ميتواند شايسته نام «حزب کارگران باشد» و 
در موقعيت رهبرى مبارزه طبقاتى کارگران قرار بگيرد که با مبارزه 
اقتصادى کارگران عجين شده باشد و در تک تک سنگرهاى روزمره 
کارگر  کننده طبقه  هدايت  پيشرو، سازمانده و  مثابه  به  مبارزه،  اين 

ظاهر شود.
يکى از مشخصات اصلى چپ غير پرولترى در ايران تحقير مطالبات 
و مبارزه اقتصادى کارگران است. جالب اينجاست که اين برخوردها 
هم  است.  شده  توجيه  «اکونيسم»  عليه  مبارزه  پوشش  تحت  تاريخا 
امروز جريانات مائوئيستى از نوع اتحاديه کمونيستها حزب کمونيست 
ايران را به دليل طرح خواست ٤٠ ساعت کار و اضافه دستمزد و 
بيمه بيکارى به لقب اکونوميست مفتخر کرده اند. در واقع آنچه در 
اغلب موارد تحت عنوان اکونوميسم از جانب پوپوليستها محکوم شده 
و ميشود نفس موجوديت مستقل طبقه کارگر و پايه اى ترين و دائمى 
ترين اشکال ابراز وجود سياسى او در برابر بورژوازى و سرمايه 

است.
پوپوليسم در تخطئه مطالبات اقتصادى کارگران و جريانات فعال در 
اکونوميستها  بلشويسم دربرابر  اقتصادى، به مباحثات  قلمرو مبارزه 
در اوايل قرن متوسل ميشود. هيچ مثالى از اين نامربوط تر نميتواند 
طبقه  کمونيست  بخش  قرن  اوايل  روسيه  در  باشد.  داشته  وجود 
در  خود  که  اى  کارگرى  عملى  رهبران  و  پيشروان  يعنى  کارگر، 
صف مقدم مبارزه اقتصادى قرار داشتند، آن گرايشى در درون طبقه 
از  را  سياسى  قدرت  در  تحول  ايجاد  براى  مبارزه  مقدم  افق  که  را 
بلشويک ها مصرند که  انتقاد قرار ميدهد.  چشم دور ميدارد، مورد 
انقالب  يک  آستانه  در  جامه  که  شرايطى  در  بويژه  نبايد،  کارگران 
رهبر  مثابه  به  خود  نقش  از  است،  استبداد  و  تزاريسم  عليه  عظيم 
بنشينند، خودرا در  کل جامعه عقب  براى دمکراتيزه کردن  مبارزه 
محدوده مبارزات اقتصادى محبوس کنند و رهبرى توده هاى وسيع 
درون  در  جريان  دو  بسپارند.  بورژوازى  به  سياست  قلمرو  در  را 
طبقه کارگر بر سر اهميت مبارزه سياسى به بحث ميپردازند. خرده 
بورژوازى ناراضى ايران به خيال خود در اين مباحثه برگ برنده اى 
براى تحقير مطالبات و مبارزه اقتصادى کارگران و منحل کردن آن 
در مبارزه ضد رژيمى خلق پيدا ميکند. مبارزه ضداکونوميستى توسط 
چپى که اساسا چه در سطح نظرى و چه در اهداف سياسى و چه در 
است  واقعى خود خلق را جايگزين طبقه کرده  اجتماعى  موجوديت 
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نميتواند جز پوششى شبه مارکسيستى براى تخطئه هويت و مطالبات 
مستقل طبقه کارگر باشد.

اتهام  و  ميکنيم،  رد  را  اکونوميستى»  ضد  «مبارزه  سنت  اين  ما 
اکونوميسم از جانب اين طيف را سندى ميگيريم دال بر جهت گيرى و 
تعلق کارگرى حزب کمونيست ايران، مبارزه اقتصادى رکن مبارزه 
طبقاتى و جز اليتجزاى مبارزه کمونيستى است. مگر در دوره هاى 
انقالبى، در بخش اعظم حيات طبقه کارگر مبارزه اقتصادى بيشترين 
اين  دل  در  ميدهد.  اختصاص  بخود  را  کارگران  مبارزاتى  انرژى 
مبارزه رهبران انقالبى کارگران پرورده ميشوند و طبقه کارگر به 
هويت مستقل و قدرت خود واقف ميشود. آن جريان مدعى کمونيسم 
که نتواند پيشروان مبارزه اقتصادى کارگران را در بربگيرد، جريانى 
که نتواند در اين عرصه از مبارزه راهگشا، سازمانده و رهبر باشد، 
هرگز نميتواند يک جريان کارگرى باشد. کمونيسم کارگرى در ايران 
و حزب کمونيست بطور اخص بايد مبارزه اقتصادى را به يک محور 

اساسى فعاليت خود تبديل کند.
ندارند.  از منافع کل طبقه کارگر  ۵) کمونيست ها هيچ منافعى جدا 
مبارزه براى وحدت طبقه کارگر و و بهم بافته شدن کارگران در هر 
شکل ممکن، که تشکل حزبى تنها يکى از آنهاست، جز اليتجزاى کار 
کمونيستى است. يک شرط حياتى در سازماندهى کمونيستى کارگران 
توسط حزب، گسست قاطع از سکتاريسم سنتى چپ خرده بورژوازى 

در ايران است.
سکتاريسم  سازمانى  کار  در  پوپوليست  چپ  مشخصه  خصلت  يک 
بود. اما سکتاريسم چيست؟ پا فشارى بر اختالفات سياسى و نظرى 
در ميان سازمانها سکتاريسم نيست. معتقد بودن به حقانيت اعتقادات، 
سياست ها و مواضع حزب خود، تبليغ آن و دفاع پر حرارت از آن در 
صفوف طبقه کارگر سکتاريسم نيست. سکتاريسم به معناى جدا کردن 
از منافع طبقه کارگر بطور کلى  و سازمان کمونيستى  منافع حزب 
است. سکتاريسم يعنى ظاهر شدن در طبقه کارگر نه بعنوان عضوى 
از طبقه، بلکه بعنوان عضوى از يک فرقه خاص که منافعى جدا و 

مقدم بر منافع کل طبقه دارد.
منشا و خاستگاه سياسى سکتاريسم چپ خرده بورژوايى کامال روشن 
است. براى بورژوازى و خرده بورژوازى کارگران چه در عرصه 
سياسى تنها بايد به آن درجه و به آن اشکالى متحد شوند که سياست 
اتحاد  ميکند.  ايجاب  بورژوايى  جامعه  مصالح  و  بورژوازى  هاى 
بلکه  ارزش  بى  تنها  نه  بورژوازى  براى  کارگر  طبقه  جانبه  همه 
مخرب است و بايد از آن ممانعت به عمل آيد. همين ذهنيت طبقاتى 
خرده  براى  که  است  بديهى  مييابد.  انعکاس  پوپوليسم  عملکرد  در 
بورژواى معترضى که تحت نام سوسياليسم حداکثر ميخواهد اين يا 
آن رژيم مستبد را سرنگون کند، اين يا آن بانک و صنعت را ملى کند، 
اين يا آن آلترناتيو بورژوايى را در برابر وضع موجود برقرار سازد، 
و در اين ميان به طبقه کارگر بعنوان يک نيروى کمکى در اين امر 

مينگرد، وحدت کارگران فى النفسه هدف نيست.
براى سوسياليسم خرده بورژوايى اشکال مختلف متحد شدن و مبارزه 
کردن کارگران براى بهبود اوضاع اقتصادى شان، ايجاد تشکل هاى 
صنفى شان، گسترش حقوق اجتماعى شان و غيره نه فقط زائد بلکه 
حتى در مواردى ميتواند دست و پا گير و «انحرافى» معنى شود. اين 
نگرش در عرصه تشکيالتى خود را بصورت مطلق شدن و قدوسيت 
ماورا طبقاتى «سازمان سياسى» آشکار ميکند. براى کارگران متحد 
شدن در محافل، در صندوقها، در کميته هاى کارخانه، در اتحاديه ها 
و شوراها و نظاير آن، طرق حياتى براى ابراز وجود مستقل به مثابه 

يک طبقه است. براى سوسياليست خوده بورژوا، اين اشکال وحدت 
تا  پلکانى براى ترقى کارگران  حداکثر  و سازمانيابى طبقه کارگر، 
آستانه ورود به «سازمان» است. به زعم اينان، در مقايسه با وحدت 
در «سازمان»، هر شکل غير حزبى تشکل و مبارزه کارگران لزوما 
آلترناتيو و رقيب اين  يا انتقالى است. «سازمان»  شکلى عقب مانده 

اشکال است.
و  سياسى  نگرش  از  است  توانسته  ايران  کمونيسم  که  اى  درجه  به 
بنيادهاى فکرى سوسياليسم خرده بورژوائى خالص شود، به همان 
درجه امکان خالصى از سکتاريسم سازمانى را نيز يافته است. شرط 
الزم گسستن قطعى از اين سکتاريسم نقد عميق بقاياى اين تلقيات در 
شکل عادات واخالقيات سازمانى و از آن مهم تر، مبارزه براى متکى 
کارگران  به يک ظرف عمل متحدانه طيف  کمونيست  کردن حزب 
کمونيست در درون طبقه کارگر است. ،ر واقع بدرجه اى که حزب 
ما جايگاه خور را در درون طيف راديکال - سوسياليست در طبقه 
منفى  و  بازدارنده  عامل  يک  عنوان  به  سکتاريسم  يابد،  باز  کارگر 
کم تاثيرتر ميشود. زيرا بر خالف «احزاب سياسى چپ»، کارگران 
کارگر  بدورند.  سکتاريستى  گرايشات  چنين  از  عمدتا  کمونيست 
کمونيست ارزش متحد شدن ومتحد ماندن هر دو انسان هم طبقه اى 
تا تجمع هزار  اتحاد سه کارگر در يک محفل  خود را ميشناسد. از 
در  کارگرى  هاى  خانواده  همبستگى  از  عمومى،  مجمع  در  کارگر 
يک کوچه، تا تشکيل اتحاديه هاى سراسرى، از تشکيل يک تعاونى 
تا تشکيل حزب سياسى، اينها همه اشکالى از اتحاد کارگران است که 
دائمى خود را ميبيند: وحدت  در آن تحقق روياى  کارگر کمونيست 
به  آنها  تبديل  و  کارگران  بافته شدن  به هم  کارگر،  همه جانبه طبقه 
يک تن واحد در برابر بورژوازى. بخش اعظم کارگرانى که در تمام 
طول انقالب ٥٧ به اين تالش مشغول بودند و از جانب چپ پوپوليست 
جز  واقع  در  گرفتند،  لقب  «اکونوميست»  و  گريز»  «تشکل  ايران 
همان طيف کمونيست و راديکال سوسياليست طبقه کارگر نبودند که 

نميتوانستند با سکتاريسم مسلط به چپ راديکال کنار بيايند.
حزب کمونيست بايد به نيروى هدايت کننده و سازمانده طبقه کارگر 
طبقه  که  اى  بدرجه  طبقه.  فرد  به  منحصر  سازمان  نه  و  شود  بدل 
کارگر در اشکال مختلف متحد شده باشد، بدرجه اى که سازمانهاى 
گوناگون کارگرى بخش هاى مختلف کارگران را از انفراد در آورده 
باشند و بدرجه اى که طبقه کارگر توانسته باشد به طرق گوناگون و از 
طريق تشکل هاى متنوع در برابر بورژوازى سنگربندى کرده باشد، 
امکان مادى انقالب سوسياليستى و ايفاى نقش حزب کمونيست بمثابه 
نيروى پيشرو در اين مبارزه بيشتر فراهم است. حزب کمونيست فقط 
آلترناتيو ساير اشکال سازمانى طبقه نيست، بلکه خود براى گسترش 
خود  در  هدف  يک  النفسه  فى  طبقه  اتحاد  ميکند.  تالش  اشکال  اين 

حزب کمونيست ايران است. 

نگاهى اجمالى به فعاليت تاکنونى
داشت،  قرار  در مقابل ما  تشکيل حزب  بدو  در  که  اى  اولين مساله 
مساله بازسازى تشکيالتهاى شهرها بود. ما در اين کار دو مالحظه 
اساسى داشتيم. اوال، سياست سازماندهى ما ميبايست متکى بر اصولى 
بوديم، و  به آن رسيده  کار خرده بورژوائى  نقد سبک  در  ميبود که 
بتوانند  که  مييافتند  نحوى سازمان  به  ميبايست  ما  تشکيالتهاى  ثانيا، 
در شرايط امنيتى فوق العاده نامناسب و در جو سرکوب پليسى ادامه 
کارى خود را حفظ کنند. اصول سبک کار کمونيستى، تا آن حد که 
توانسته بوديم آنرا تدقيق کنيم، برخى از خطوط اساسى سازماندهى 
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ما را معين ميکرد. در درجه اول هدف ما راه انداختن تشکيالتهاى 
کارگرى بود. مساله ما راه انداختن شکيالتهاى «هوادارى» و دانش 
موزى، «جوخه هاى رزمى» و هسته هاى پخش اعالميه و تراکت 

و غيره نبود.
هدف ما سازماندهى کارگران کمونيست و متحد کردن آنان در حزب 
درون  در  حزب  هاى  پايه  تحکيم  و  ايجاد  ما  هدف  بود.  کمونيست 
کارگران بود. حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار، حوزه هائى 
که ميبايست توسط شبکه هائى از محافل کارگران کمونيست دوستدار 
حزب احاطه شوند، شکل اصلى و محورى سازماندهى ما در شهرها 
کمونيستى در  روتين  کار  توضيح  و  با تعريف  تعريف شد. بعالوه، 
ميتوانست  کمونيستى  پايه  سلول  هر  که  کارى  کارگر،  طبقه  درون 
ببرد، کوشيديم  به پيش  پيرامون خود  و ميبايست در محيط بالفصل 
تا هم به گسترش و افزايش سريع تعداد حوزه هاى مرتبط با حزب 
کمک برسانيم و هم کارى کنيم تا هر حوزه حزبى در محل فعاليت 
خود با درجه باالئى از «خود کفائى» قادر باشد تحت هدايت عمومى 
ارگانهاى رهبرى از طريق راديو و نشريات حزبى فعاليت همه جانبه 
خود را انجام بدهد. در مجموع، با اتکا به نقدى جدى از شيوه ها و 
بينانه اوضاع  با بررسى واقع  سبک کار رايج در چپ سنتى ايران 
امنيتى و توانائى هاى بالفعل نيروهاى حزب در شهرها خطوط کلى 
يا سياست سازماندهى اصولى، سياستى سازگار با اهداف کمونيستى 
حزب و مشخصات اوضاع جارى، ترسيم شد و تجديد سازمان حزب 

در شهرها بر اين مبنا پى گرفته شد.
اوضاع امنيتى به سهم خود تاثير تعيين کننده اى بر اشکال سازمانى 
فعاليت ما داشت. اصل سازماندهى منفصل پاسخ ما به اين اوضاع 
يکديگر،  با  هاى حزب  حوزه  ميان  افقى  ارتباط  اين طرح  در  بود. 
تشکيل اشکال ترکيبى سازمانى از حوزه ها نظير تشکيالتهاى محلى 
و کارخانه اى، و ايجاد ارگانهاى رهبرى در سطوح باالتر از حوزه 
براى جلوگيرى از انتقال ضربات احتمالى از دستور خارج شد. هر 
حوزه ميبايست بر مبناى هويت کمونيستى خود، و با اتکاء به تعاريف 
روشنى که از کار روتين حزبى بدست داده شده بود، فعاليت جارى 
خود را در وجوه مختلف به پيش ببرد. همه حوزه ها مستقيما توسط 
حزب  رهبرى  شوند.  هدايت  حزب  در  سازماندهى  مرجع  باالترين 
نشريات حزب  و  ايران  کمونيست  از طريق صداى حزب  ميبايست 
امر تبليغ و ترويج سراسرى و هدايت حوزه هاى حزبى را به انجام 

برساند.
جمعبندى جامع دستاوردها و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندهى ما 
در چند سال گذشته بايد در فرصت ديگرى مسقال ارائه بشود. اينجا 
همينقدر ميتوانيم اشاره کنيم که سياست سازماندهى ما در رابطه با 
اهداف معينى که تعقيب ميکرد در مجموع موفقيت آميز بود. حوزه ها 
و شبکه هاى متعددى از کارگران و انقالبيون کمونيست در محالت 
کارگرى و کارخانجات بوجود آمد. رابطه مستقيم و سازمانى حزب 
در  يافت.  بسط  و  برقرار شد  کارگر  از طبقه  هاى مختلفى  با بخش 
کمونيست  کارگران  و  فعالين  از  توجهى  قابل  طيف  حزب  صفوف 
بوجود آمد که از قدرت تشخيص، اعتماد به نفس و توانائى عملى و 
فعاليت  در عرصه  حزبى  کار  مستقالنه  پيشبرد  براى  کافى  سياسى 
خود برخوردارند. بافت غالب تشکلهاى حزبى اى که از درون اين 
پروسه شکل گرفتند، کارگرى است. به اين فعاليت مستقيم سازمانى، 
بايد سازمانيابى و آرايش مبارزاتى اى را که گروه ها و محافل مختلف 
کارگرى به ابتکار خود، حول مواضع حزب و تحت هدايت عمومى 
صداى حزب کمونيست، بخود گرفته اند، افزود. بعالوه، در مجموع 
ادامه کارى حوزه ها، استحکام امنيتى آنها در شرايط دشوار سه سال 

گذشته رضايت بخش بوده است.
در مورد اشکاالت و نواقص کار نيز به تفصيل ميتوان صحبت کرد. 
کار  نواقص  که  آنجا  از  همه  اين  با  نيست.  اينجا  هم طبعا  اين  جاى 
در  ما  هاى  اولويت  و  اقدامات  درک  براى  هائى  سرنخ  ما  تاکنونى 
ميکنيم.  بيشترى  مکث  موضوع  اين  روى  ميدهد،  بدست  آتى  دوره 
اشکاالت کار ما در عرصه سازماندهى را ميتوان در کلى ترين سطح 
به دو دسته تقسيم کرد. اول، اشکاالت ناشى از نحوه اجراى سياست 
اين سياست و نکات گرهى و  تا همان حدى که  سازماندهى حزب، 
سايه روشن هاى آن معلوم و تعريف شده بود. دوم اشکالت ناشى از 
يا  و  ما،  کمبودهاى موجود در خود سياست سازماندهى  و  ابهامات 

نواقص موجود در شيوه فرمولبندى و عرضه اين سياست.
در مورد اشکاالت نوع اول، يعنى اشکاالت اجرائى، به ذکر نمونه 
امر  به  مهمى  جاى  ما  سازماندهى  سياست  در  ميکنيم.  اکتفا  هائى 
و  کمونيست،  کارگران  حزب،  دوستدار  کارگران  طيف  گسترش 
سازماندهى آنها در اشکال متنوع اختصاص داده شده بود. در عمل 
با سازماندهى حوزه ها و شبکه هاى کارگرى  اين وظيفه در قياس 
مرتبط با حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفت. رفع اين نقص دخالت 
در  ميکرد.  ايجاب  حزب  رهبرى  ارگانهاى  جانب  از  را  موثرترى 
سياست ما اهميت آموزش کار پايه کمونيستى به فعالين و لذا کمک 
به مستقل کردن آنها از رهنمودهاى هر روزه «باال» تاکيد شده بود، 
نشد. حجم  گرفته  پى  بايد  که  آنطور  اين سياست  اى  براى دوره  اما 
در  معکوسى  گرايش  حتى  و  بود  ناکافى  زمينه  اين  در  ما  آموزش 
جهت وابسته شدن فعالين و حوزه هاى حزبى به رهنمودهاى جزئى 
مستمر از راديو مشاهده ميشد. برخى ديگر از نواقص اجرائى نتيجه 
تبعى محدوديت هاى سازماندهى منفصل بوده است. از جمله ميتوان 
غياب  در  کرد.  اشاره  محلى  سطح  در  ما  تدريجى  هاى  ضعف  به 
دستچين  و  تجربه  با  مروجين  بتواند  که  حزبى  متصل  سازمان  يک 
شده اى را به کار با محافل پيشرو کارگرى اختصاص دهد، ترويج 
و ديالوگ سياسى ما با محافل کارگرى راسا در تمام سطوح توسط 
خود حوزه ها در محل انجام ميشود. در مواردى حوزه هاى ما از 
کمبود تجربه و توانائى خود در اين عرصه ناليده اند. اين خالء قاعدتا 
در  ترويجى  مقاالت  راديوئى،  هاى  برنامه  سطح  ارتقا  با  ميبايست 
و  کمونيسم  اصول  باره  در  پايه  با جزوات  بويژه  و  نشريات حزبى 
رئوس مواضع کليدى حزب پر شود. کارى که در اين عرصه انجام 
شده کافى نبوده است. مسائل امنيتى خاص سبک کار منفصل نيز، که 
پيش از اين در نشريه کمونيست اشاراتى به آن داشته ايم، توجه جدى 

تر و مستمرترى را ميطلبد.
اجراى  پيشبرد و  در  که  است  از مشکالتى  نمونه هائى  اينها صرفا 
دوم  نوع  اشکاالت  اما  است.  داشته  وجود  ما  سازماندهى  سياست 
مهمترند و تالش در جهت رفع آنها وظيفه اصلى نوشته حاضر است. 
براى اينکه بتوانيم به جوانب ضعف و ابهام در سياست سازماندهى 
تاکنونى خود برخورد سيستماتيک ترى بکنيم بهتر است تزهائى را 
که در بخش قبل آورديم مبناى بحث قرار بدهيم. سياست سازماندهى 
ما تا چه حد در مورد اهميت اين نکات روشن بوده است و يا بهرحال 

صراحت و تاکيد کافى داشته است.
١- خود جزوه «حوزه ها» گواه اينست که از ابتدا به اهميت اشکال 
متنوع سازمانيابى طبقه کارگر توجه کرده ايم. اما بررسى مباحثات 
بايد  که  آنطور  ايم  نتوانسته  که  ميدهد  نشان  گذشته  سال  سه  در  ما 
نقش اساسى اشکال خودبخودى سازمانيابى طبقه کارگر را، و بويژه 
سازمانيابى محفلى کارگران را بعنوان يک نقطه عزيمت اصلى در 
کار سازماندهى کمونيستى کارگران برجسته کنيم و آموزش بدهيم. 
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رفقاى ما نه فقط بطور يکجانبه اى به سازماندهى حوزه ها و شبکه 
هاى پيرامونى آن معطوف شده اند، بلکه حتى آنجا که متوجه لزوم 
وجود  به  اند،  بوده  کارگرى  سازماندهى  در  ديگرى  اشکال  تقويت 
آن  مبارزاتى  نقش  و  مبارز  کارگران  در صفوف  اشکال  اين  عينى 
بتوان گفت در تفکر تعداد  اند. شايد  در مقطع کنونى کم توجه بوده 
زيادى از رفقاى ما گسترش آشنائى ها و رفاقت هاى کارگرى، ايجاد 
محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران پيشرو و کمونيست 
در روابط نسبتا «گل و گشاد» و نظاير آن هنوز تا انعکاس مستقيمى 
در ابعاد حوزه ها و شبکه هاى کارگرى مرتبط با حزب نداشته باشد، 
مساله  ما  رفقاى  از  بسيارى  براى  نميشود.  محسوب  «سازماندهى» 
هنوز بر سر آرايش دادن، سازمان دادن «نيروهاى خود» است، و نه 
تقويت اشکال متنوع سازمانيابى طبقه و تبديل اين اشکال به مجارى 
و  کمونيستى  هاى  و سياست  افکار  اشاعه  براى  هائى  نقاله  تسمه  و 
از  ديگرى  وجه  کمونيست.  حزب  نظر  مورد  مبارزه  اشکال  رواج 
در برخى رفقاى ما نسبت به تالشهاى  اين مشکل، کمبود حساسيت 
کارگران پيشرو براى سازماندهى طبقه کارگر در تشکل هاى غير 
آتى  هاست. سياست  اتحاديه  و  ها  تعاونى  ها،  نظير صندوق  حزبى 
طبقه  سازمانيابى  متنوع  اشکال  به  ترى  جدى  بسيار  جاى  بايد  ما 

اختصاص بدهد.
٢- ما از ابتدا در باره لزوم گسترش طيف کارگران کمونيست بطور 
کلى و کارگرانى که بطور اخص خود را دوستدار و نزديک به حزب 
ميدانند، صحبت کرده ايم. اما طيف کمونيستى در درون طبقه کارگر 
از زاويه اى که امروز طرح ميکنيم کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. شايد بتوان گفت که ما بيشتر در باره جايگاه و نقش اين طيف در 
مبارزه حزب صحبت کرده ايم تا جايگاه حزب در مبارزه اين طيف. 
بعنوان  و طيف کارگران کمونيست را  بايد حزب کمونيست  امروز 
با اتکاء بر  بايد  ايران  ناپذيرى که کمونيسم کارگرى  ارکان تفکيک 
آنها بنا شود تصوير کنيم. حزب کمونيست بايد تشکل سياسى و تجسم 
تشکيالتى اين طيف وسيع باشد. قدرت حزب کمونيست در هر مقطع 
به اندازه قدرت اين طيف است. قدرت اين طيف به سهم خود به روشنى 
نظرات آن، انسجام درونى آن، مسلح بودن آن به سياست هاى عملى 
کارگران،  توده  با  آن  پيوند  استحکام  جارى،  مبارزات  در  کارساز 
انقالبى  و  کمونيست  غير  گرايشات  هاى  سياست  نقد  در  آن  توانائى 
در درون طبقه کارگر و نظاير اينها وابسته است. مساله سازماندهى 
ما با سازماندهى کارگران کمونيست در حزب شروع نميشود، بلکه 
به طيف کارگران کمونيست در  دادن  انسجام بخشيدن و سازمان  با 
اين طيف  عرصه مبارزه طبقاتى شروع ميشود. سازماندهى حزبى 
حاصل عملى پيشروى در اين پروسه است. سياست ما در دوره آتى 

بايد به اين وجه مساله توجه بيشترى مبذول کند.
٣- در مورد مساله اهميت رهبران عملى هم مشکل ما کمابيش همين 
نفوذ  گسترش  امر  با  رابطه  در  بويژه  و  کلى  سطح  در  است.  بوده 
حزب، از ابتدا اهميت رهبران عملى کارگران تاکيد شده است (براى 
مثال رجوع کنيد به کمونيست شماره ٢ آبان ماه ٦٢)، اما توضيح و 
نقش و جايگاه رهبران عملى، چه در حيات حزب و چه در مکانيسم 
مبارزه روزمره طبقه، بعنوان يک جزء ارگانيک تفکر سازمانى ما 
در واقع کارى است که با بحث هاى مربوط به آژيتاتور کمونيست 
بطور جدى شروع شده است. درک امروز ما از جايگاه تعيين کننده 

اين قشر بايد به استنتاجات عملى وسيعترى منجر شود.
۴- فعاليت و حساسيت ما در قبال مبارزه اقتصادى بايد بسيار بيش 
از اين افزايش يابد. اين جنبه يکى از نقطه عطف هاى اصلى در کار 
تاکنونى ما بوده است - باز نه باين عنوان که «اهميت» مساله درک 

اين  تعيين کننده  اين عنوان که نقش حياتى و  به  بلکه  تاکيد نشده،  و 
عرصه فعاليت در کارگرى شدن حزب و در تبديل حزب به حزب 
رهبران عملى کارگران به اندازه کافى برجسته نشده است. گسرش 
دخالت و شرکت حزب در مبارزات اقتصادى، و نيز تشديد حساسيت 
اين عرصه يکى از  عمومى و هوشيارى کل حزب در قبال مسائل 
آتى  در دوره  محورهاى اصلى در سياست سازماندهى کارگرى ما 

است.
۵- اسناد تبليغى و ترويجى حزب در دوره گذشته از لحاظ توضيح 
حاکم  با سکتاريسم  نظر مرزبندى  از  و  اتحاد طبقه  در خود  ارزش 
بر چپ سنتى گوياست. اما بروزات ظريف تر سکتاريسم، بويژه در 
برخورد به محافل کارگرى که با حزب ما اختالف نظر دارند، هنوز 
در در صفوف ما ديده ميشود. در دوره آتى فعاليت و انرژى بسيار 
بيشترى بايد به نقد اين عوارض و ميراث سوسياليسم خرده بورژوائى 
و گسترش ارتباطات متقابل، تبادل نظر، همفکرى و همکارى تشکل 
هاى حزبى با بخش هاى مختلف جنبش کارگرى اختصاص داده شود.
عينى  خصوصيات  با  حزب  سازمانى  اشکال  انطباق  لحاظ  ۶- از 
زيست و مبارزه طبقه کارگر نيز با اوضاع سياسى و عمومى جامعه 
و  کار  و  هاى محل زيست  حوزه  ايم.  داشته  اى  جدى  دستاوردهاى 
اين  اما  هستند.  دستاوردها  اين  از  هائى  نمونه  منفصل  سازماندهى 
بهيچوجه کافى نيست. هنوز نميتوان گفت که متشکل شدن با حزب 
کمونيست براى کارگران مبارز به اندازه کافى ساده شده است. هنوز 
بوجود  کمونيست  حزب  که  اى  تشکيالتى  اشکال  که  گفت  نميتوان 
بر تشکل هاى  مناسباتى که  آرايشى که به خود ميدهد و  آورد،  مى 
حزبى حاکم است، حزب کمونيست و پيکره سازمانى آن را به ظرفى 
کارگران  مبارزاتى  و  سياسى  وجود  ابراز  براى  مناسب  و  طبيعى 
پيشرو تبديل کرده است. در همين رابطه بايد به کمرنگ بودن امر 
سازماندهى کارگران در اشکال «بازتر» و غير رسمى تر، و بويژه 
به سازماندهى شبکه هاى محفلى اشاره کرد. اين روشى است که در 

دوره آتى در صدر اولويت هاى ما جا ميگيرد. 

رئوس سياست سازماندهى ما در دوره آتى
سياست سازماندهى ما ادامه اصالح شده روشى است که تاکنون در 
پيش گرفته ايم. محورهاى اصلى سياست تاکنونى ما، نظير کارگرى 
سازماندهى  اى،  حوزه  کار  عملى،  رهبران  با  پيوند  حزب،  کردن 
بود.  اين دوره نيز مبناى کارما خواهد  منفصل و غيره همچنان در 
نکاتى که اينجا مطرح ميکنيم بايد اوال کمک کند تا درک جامع تر و 
«سياسى» ترى از اهداف و روشهاى سازمانى ما در بين رفقاى حزبى 
تثبيت شود، ثانيا توجه رفقا را به آن اقدامات و جهت گيرى هايى که 
تا کنون در کار ما کمرنگ بوده يا فراموش شده است، معطوف کند و 
ثالثا سير و مراحل آتى فعاليت سازماندهى ما را روشن تر نمايد و يک 
افق واحد از دورنماى کار ما در ميان فعالين حزب بوجود بياورد. 
واضح است که اين نوشته نميتواند وارد جزئيات اقداماتى بشود که در 
اين دوره در دستور ماست. از اين رو بدوا نکات اصلى در سياست 
سازماندهى حزب در دوره کنونى را فهرست وار ذکر ميکنيم و سپس 
تحت چند سرفصل اصلى در باره اين نکات توضيحاتى ميدهيم. بحث 
مشخصتر در باره جوانب عملى کار را بايد به مقاالت ديگرى واگذار 

نمود.
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اين  در  ما  سازماندهى  سياست  اصلى  مبانى 
دوره اينهاست:

١. سازماندهى حزبى در قدم اول مستلزم آن است که حزب 
ميان  در  سوسياليست  و  راديکال  جناح  بتواند  کمونيست 
کارگران پيشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى را متحد 
کند و به تحرک درآورد. اين طيف پايه مادى بالفصل حزب 
در  واسط  حلقه  و  کارگر  درون طبقه  در  ايران  کمونيست 

پيوند حزب با توده هاى وسيع طبقه است.
٢.  با توجه به شرايط کنونى، شکل مناسب براى سازماندهى 
اين طيف شکل شبکه هاى محافل کارگرى است. حوزه ها و 
سازمان حزبى ما در ميان کارگران بايد به مثابه کانون هاى 

پيشرو در درون اين شبکه ها کار کنند.
طيف  اين  دخالت  افزايش  و  درونى  اتحاد  گسترش  با   .٣
در سرنوشت جنبش کارگرى و در رهبرى اعتراضات و 
مبارزات جارى، سياست ها و شعارهاى حزب کمونيست 
عمال تاثيراتى بسيار پردامنه تر در جنبش کارگرى خواهد 
داشت و دخالت موثرتر از جانب حزب در هدايت مبارزات 

جارى امکانپذير خواهد شد.
۴.  با اعتالى جنبش کارگرى بويژه با تغيير تناسب قوا به 
نفع طبقه کارگر و جنبش توده اى در آينده، اشکال نوين و 
جدى ترى در سازمانيابى حزبى اين طيف امکانپذير ميشود. 
باشد  توانسته  اين دوره حزب کمونيست  در  اى که  بدرجه 
اتحاد و آگاهى سياسى اين طيف را افزايش بدهد و موقعيت 
بهمان درجه  کند،  تثبيت  اعتراضى  آن را در راس جنبش 
اين  در  کارگران  عظيم  اکثريت  عملى  و  تشکيالتى  پيوند 
انجام  و سريعتر  آينده سهلتر  در  کمونيست  با حزب  طيف 

خواهد شد.
و  فعالترين  تا  ميکوشد  اکنون  هم  از  کمونيست  ۵. حزب 
آگاهترين رهبران اين طيف را به صفوف سازماندهى حزبى 
خود جلب کند و سازماندهى حزبى را به سازمان رهبران 
عملى کمونيست کارگران، تشکل کارگران کمونيست، تبديل 

سازد.
١) گسترش دادن، منسجم کردن و متحد کردن طيف کارگران 

کمونيست
کارگر  طبقه  درون  در  کمونيست  حزب  گفتيم،  قبال  که  همانطور 
ازاء  مابه  با  بلکه  نيست،  روبرو  خالء  با  نميکند،  شروع  صفر  از 
اجتماعى خود در درون کارگران روبروست. يک طيف کمونيست، 
طيف راديکال - سوسياليست، فى الحال در درون طبقه کارگر ايران 
به آن  را  از هر چيز خود  قبل  بايد  دارد که حزب کمونيست  وجود 

مرتبط کند و به ظرف زندگى حزبى آن تبديل شود.
يا  و  کمونيستى  گرايش  از  ما  وقتى  چيست؟  طيف  اين  مشخصات 
راديکال - سوسياليستى در درون کارگران سخن ميگوييم که به حزب 
که  نيست  قشرى  صرفا  منظورمان  است،  نزديک  ايران  کمونيست 
بالنعل همانطور ميبيند که در نشريات حزبى  مسائل را دقيقا و نعل 
مطرح شده است. منظور ما صرفا کارگران طرفدار حزب نيست. ما 
از گرايشى بسيار وسيع تر و فراگيرتر در صفوف کارگران پيشرو 

سخن ميگوييم که با خصوصيات اصلى زير مشخص ميشود.

يا شناخت تئوريک،  ١) کارگرانى که خود را، حال با هر تعبير و 
به ضرورت  معتقد  که  کارگرانى  ميدانند.  سوسياليست  يا  کمونيست 
نابودى سرمايه دارى بعنوان علت العلل مصائب و مشقات کارگرانند 
و واقف اند که نابودى سرمايه دارى جز از طريق انقالب کارگرى و 

برقرارى حکومت کارگران مقدور نيست.
٢) کارگرانى که تصويرى آرمانخواهانه و بدون تخفيف از سوسياليسم 
و حکومت کارگرى دارند و لذا، ولو بر بناى مشاهدات محدود، حاضر 
آنها ميگذرد  نيستند آنچه را که امروز در شوروى و چين و نظاير 
و آن تفکر و پراتيکى را که امثال حزب توده و مشابهانش نمايندگى 

ميکنند، بعنوان نمونه هاى سوسياليستى بپذيرند.
٣) کارگرانى که نسبت به اوضاع طبقه کارگر و مبارزه کارگرى در 
همه جبهه ها حساس و دخالت گرند. خود را در راس هر اعتراض 
حق طلبانه کارگرى قرار ميدهند و در مقابل هر خط مشى و سياستى 
که متضمن پايمال شدن حقوق کارگران و يا خدشه دار شدن حرمت 
نماى  قطب  که  کارگرانى  ميايستند.  است  آنان  انسانى  و  اجتماعى 
حرکتشان بهبود عينى وضع طبقه کارگر، ارتقاء حرمت و موقعيت 

احتماعى کارگر و قدرت يابى اوست.
۴) کارگرانى که از تفرقه در صفوف کارگران رنج ميبرند و دائما، 
براى  و روزنهاى  در مبارزه خود، در جستجوى راه  و  زندگى  در 
بردن  ميان  از  و  دادن  کاهش  کارگران،  بيشتر  چه  هر  کردن  متحد 
رقابت در صفوف آنان و بهم بافتن و آگاه کردن آنان به منافع طبقاتى 

شان اند.
اينها مشخصات عمومى و اساسى طيف راديکال - سوسياليست در 
درون طبقه کارگر است. هريک از اين وجوه اين طيف را از گرايشى 
متمايز ميکند، از رفرميسم، آنارشيسم، سازشکارى و گرايشات متوهم 
به جناحهاى مختلف بورژوازى. واضح است که اين مشخصات کلى 
و شماتيک است و صرفا ميتواند نکات بر جسته را در سيماى عمومى 
يک قشر راديکال در درون طبقه کارگر بيان کند. اما بهر حال اين 

مشخصات براى ترسيم خصوصيات کلى اين طيف کافى است.
ما  تصورات  مخلوق  اين  آيا  دارد؟  واقعا وجود  چنين طيفى  آيا يک 
امروز  هست.  نيز  گسترده  بسيار  و  دارد  وجود  طيف  اين  نيست؟ 
در  فعال  و  زنده  گرايشات  از  يکى  کمونيسم،  راديکال،  سوسياليسم 
درون طبقه کارگر ايران است. اين طيف کارگرانى را در بر ميگيرد 
يا  باشند  داده  «تغييرايدئولوژى»  چپ  سازمانهاى  اينکه  از  قبل  که 
در  را  لنين  و  مارکس  هاى  نوشته  باشند،  شده  تشکيالتى»  «سياسى 
محافل کارگرى ميگرداندند. کارگران مبارزى که توده کارگران را 
فرداى  و از همان  به ميدان کشيدند،  انقالب عليه رژيم سلطنتى  در 
استقرار جمهورى اسالمى، عليرغم تمام توهمات خلقى حاکم بر چپ 
راديکال دست بکار بسيج کارگران براى کسب مطالبات مستقل شان 
فعال  و  کرد  رشد  به سرعت  انقالب ٥٧  در طول  اين طيف  شدند. 
ترين کارگران را در خود جاى داد. اين طيفى بود که پس از انقالب 
دست رد به سينه سياست هاى توده ايستى حمايت از رژيم زد و در 
برابر جمهورى اسالمى و توجيه گران و حاميان «مشروط» و غير 
مشروطش، با جنبش شورايى و با اعتصابات و تحصن ها قد علم کرد. 
اين طيف به خط ٣ نزديک شد تا ضمن حمايت از راديکاليسم آن، 
سکتاريسم، آوانتوريسم و مشغله هاى خرده بورژوايى آن را نقد کند. 
اينها کارگرانى بودند که درسهاى انقالب ٥٧ را جذب کردند، آشنايى 
وسيعترى با مارکسيسم بدست آوردند، بورژوازى و خرده بورژوازى 
و احزابشان را در صحنه عمل سياسى تجربه کردند و شناختند. اين 
ابعاد  با  در مقايسه  از آن،  تنها بخش بسيار کوچکى  طيفى است که 
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وسيع آن، به اعضا، دوستداران و حاميان حزب کمونيست تبديل شده 
است. اين طيف نه فقط حاصل آموزش هاى عميق انقالب ٥٧، نه فقط 
ايده هاى کمونيستى در ميان کارگران مبارز در  نفوذ جدى  حاصل 
سالهاى اخير، بلکه حاصل جوش خوردن تاريخى ايده ها و آرمانهاى 
کمونيسم با طبقه کارگر در يک مقياس بين المللى است. امروز در 
ايران تعداد کارگرانى که خود را کمونيست ميدانند، به نابودى سرمايه 
دارى و به حکومت کارگرى ميانديشند و ميکوشند تا اين ايده ها و 
کارگران  از  بيشتر  اگر  ببرند،  کارگران  بدرون صفوف  را  آرمانها 
کارگران  ديگر در درون  گرايشات  و  فراکسيون ها  يا  سنديکاليست 
نباشد ابدا کمتر نيست. طيف راديکال سوسياليست، طيف کمونيست، 

در درون طبقه کارگر ايران يک واقعيت عينى و ملموس است.
است.  کمونيستى  کار  عين  طيف  اين  کردن  متحد  و  کردن  منسجم 
«جنبش  شدن  راديکاليزه  محصول  اساسا  امروز  تا  ايران  کمونيسم 
بوده  سياسى  فعالين  قشر  در سطح  انفعاالتى  و  فعل  بيانگر  و  چپ» 
اجتماعى  نيروى  يک  به  شدن  تبديل  کمونيسم  اين  مقصد  اما  است. 
پايه اجتماعى اين کمونيسم بطور کلى طبقه کارگر است، اما  است. 
رابطه اين کمونيسم با طبقه کارگر على العموم نميتواند جز از طريق 
جناح راديکال در درون خود طبقه کارگر برقرار شود. بعبارت ديگر 
طيف کارگران کمونيست يک رکن اساسى و حياتى در شکل گيرى 
کمونيسم کارگرى در ايران را تشکيل ميدهد. اين قشر مابه ازا طبقاتى 
فورى مارکسيسم انقالبى در ايران است و بايد جاى خود را در سير 
تکامل کمونيسم در ايران پيدا کند. در شرايطى که کمونيسم در ايران 
در سطح تئورى، برنامه و تاکتيک پيشروى هاى جدى داشته است، 
را  خود  درونى  تبديلهاى  و  تغيير  سير  ايران  چپ  که  شرايطى  در 
تاحد ايجاد يک حزب کمونيست انقالبى طى کرده است، پايه طبقاتى 
بالفصل اين کمونيسم، راديکالترين جناح در درون خود طبقه کارگر، 
با  رابطه عملى ضعيفى  و  است  برخوردار  اندکى  بسيار  انسجام  از 
سير تکامل تاکنونى در ايران داشته است. اين شکاف و فاصله بايد 
از ميان برداشته شود. در يک کلمه، گام بعدى در سير تحکيم حزب 
حزب،  بالفعل  اجتماعى  پايه  به  دادن  سامان  سرو  ايران  کمونيست 
يعنى طيف راديکال و کمونيست در درون طبقه کارگراست. قدرت 
اين طيف، قدرت کمونيسم و حزب کمونيست است، حتى اگر در اين 
مرحله، و براى دوره هاى کمابيش طوالنى، تنها اقليتى از عناصر 
فعال اين طيف به عضويت حزب در آيند. پيوند سازمانى وسيع حزب 
با کارگران کمونيست امرى است که تحت شرايط متفاوتى در آينده به 
سرعت عملى خواهد شد. آنچه امروز بايد انجام شود و بدليل وجود 
حزب کمونيست ميتواند در يک مقياس وسيع انجام شود، ساختن و 
منسجم کردن اين پايه هاى مادى کمونيسم و حزب کمونيست کارگرى 
در درون طبقه کارگر است. در تقويت و سازماندهى طيف کارگران 

کمونيست وظايف مشخصى بر عهده ماست.
اين يک  منسجم کرد.  را  اين طيف  سياسى  و  نظرى  بايد هويت   .١
محور کار ترويجى ماست. ماحصل کار ما بايد اين باشد که کارگران 
کمونيست هر چه بيشتر به هويت سياسى و فکرى خود، در تمايز با 
ساير گرايشات، نظير گرايشات سنديکاليست، آنارشيست، توده ايست 
و  ها  درس  به  و  پرولترى  انقالب  تئورى  به  شوند.  واقف  غيره  و 
تجارب مبارزه طبقه کارگر جهانى احاطه پيدا کنند. تفکر مارکسيستى 
پيدا کند.  بسيار بيشترى  بايد خلوص و شفافيت  از کارگران  ايندسته 
رويزيونيسم،  ساله  ده  چندين  هاى  بدآموزى  به  توجه  با  بايد،  بويژه 
اين طيف خصلت انترناسيوناليستى طبقه کارگر(در تمايز با تمايالت 
ملى) و اهداف سوسياليستى طبقاتى خويش را (در تمايز با خلق گرايى 
روشنى  با  اخير)،  دهه  در  ايران  چپ  در  رايج  اى  مرحله  تفکر  و 
بيشترى تشخيص دهد. کارگران کمونيست بايد پاسخ سياسى و نظرى 

رفرميستى  گرايشات  بويژه  کارگر،  درون طبقه  ديگر در  گرايشات 
کارگران  ما،  فعاليت  نتيجه  در  باشند.  داشته  را  رويزيونيستى  و 
هاى  جبهه  و  مراحل  و  کارگرى  انقالب  افق  بتوانند  بايد  کمونيست 
مختلف آن را روشن تر ببينند وروشن تر براى توده کارگران توضيح 
بدهند. در يک کلمه اين به معنى بردن مارکسيسم، مسائل گرهى در 
جدال مارکسيسم و رويزيونيسم و تجربه انقالب کارگرى در مقياس 

بين المللى به درون اين طيف و تثبيت کردن آن است.
اين  آگاهى  انسجام و خود  تر  پيشرفته  يعنى در مراحل  بعد،  در گام 
طيف شاخص هاى مشخص ترى پيدا ميکند. اين طيف بايد بيش از 
کمونيست  حزب  و  کمونيست  حزب  با  را  خود  آگاهانه  بطور  پيش 
را با خود تداعى کند، حزب را يکى از آرايش هاى درونى خود و 
يک دستاورد و ابزار خود ببيند و در سرنوشت آن عمال دخيل شود. 
نشريات حزب را ارگانى متعلق به خود بداند و با حساسيت سياستها 

و شعارهاى حزب کمونيست را تعقيب کند.
٢. بايد قدرت اين طيف را در مبارزات کارگرى افزايش داد. از لحاظ 
شعارها،  به  کمونيست  کارگران  کردن  مجهز  معنى  به  اين  سياسى 
سياست ها و مواضع روشن در قبال مسائل متنوع مبارزه طبقاتى و 
انقالبى در عرصه هاى مختلف است. کارگر کمونيست بايد حس کند 
که پاسخ مسائل جارى مبارزه را دارد. حساسيت و سرعت عمل حزب 
در تحليل مسائل جنبش کارگرى و اوضاع سياسى و موضعگيرى به 
ارتقاء  در  جدى  تاثير  جارى  مبارزات  مسايل  قبال  در  حزب  موقع 
موقعيت سياسى و عملى کارگران کمونيست در ميان کارگران و در 
از لحاظ عملى، قدرت يابى طيف  مبارزات کارگرى خواهد داشت. 
کارگران کمونيست در وهله اول در گرو متحد شدن آن و متحدانه 
تر  پايين  اين مساله  (به  به مبارزات جارى است  آن  برخورد کردن 
کارگران،  تودهاى  ثانيا، روشهاى عملى سازماندهى  باز ميگرديم). 
چه در آکسيون و چه در زندگى و کار روزمره، بايد جمعبندى شود 
و به بخشى از آموزش کارگران کمونيست تبديل شود. در اين ميان 
انتقال تجارب بخش  نيز  ايران و  پيشرو  جمعبندى تجارب کارگران 
ثالثا،  داشت.  خواهد  مهمى  نقش  جهانى  کارگر  طبقه  مختلف  هاى 
کارگران کمونيست بايد بتوانند ابتکار عمل را در ايجاد روابط متقابل، 
تبادل نظر و همکارى و اتحاد عمل با جريانات مبارز ديگر در درون 

طبقه کارگر، بويژه گرايش سنديکاليستى بدست بگيرند.
٣. بايد اين طيف را عمال در اشکال معينى سازمان داد. طيف کارگران 
کمونيست نميتواند و نبايد بصورت يک گرايش صرفا يا عمدتا سياسى 
و متکى بر سنت هاى خود بخودى و نوعى اتحاد درونى تصادفى، 
مقطعى و آماتورى، باقى بماند. سازمانيابى در حزب کمونيست يکى 
از اشکال تحقق اين امر است. اما اين از يکسو تمام پاسخ مساله نيست 
انتخاب  سر  بر  مساله  نميشود.  عملى  سرعت  به  ديگر  سوى  از  و 
آن اشکال سازماندهى غير حزبى اين طيف است که هم با موقعيت 
فکرى، توانايى مبارزاتى و سنت هاى کار تشکيالتى اين طيف و هم 
با تناسب قواى سياسى موجود در سطح جامعه و ابعاد فشار پليسى 
موثرترين  و  مهمترين  باشد.  داشته  خوانايى  حاکم  بورژوايى  رژيم 
به  مقطع  اين  در  کمونيست  کارگران  طيف  وسيع  سازمانيابى  شکل 
اعتقاد ما سازمانيابى بصورت شبکه هاى محافل کارگرى است. ما 
بايد شبکه محافل کارگران کمونيست را بوجود بياوريم. به اين نکته 

در يک سر فصل مجزا خواهيم پرداخت. 
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ترين شکل  مناسب  محفلى  روابط  هاى  شبکه  و  ٢) محافل 
سازماندهى وسيع کارگران کمونيست در شرايط کنونى است.
متحد کردن طيف کارگران کمونيست اشکال متنوعى ميتواند به خود 
بپذيرد. سازماندهى در حزب و روابط پيرامونى آن يکى از اشکال 
که  آنجا  تا  ما،  توجه اصلى  اين مرحله  در  اما  است.  و الزم  ممکن 
سازماندهى وسيع تر اين طيف را مد نظر داريم، بايد به سازماندهى 
جريان  يک  ايجاد  مبناى  بر  تنها  شود.  معطوف  کارگرى  محافل 
کمابيش متحد از کارگران کمونيست در شبکه هاى وسيع محفلى است 

که ميتوان اشکال پيچيده تر و خاص تر مبارزاتى را بوجود آورد.
«خودبخودى»  شکل  يک  محفلى  سازمانيابى  گفتيم  که  همانطور 
سازمانيابى کارگران پيشرو است. اين شکل «خودبخودى» است به 
اين معنى که حاصل طرح سازمانى احزاب سياسى نيست، بلکه يک 
از مناسبات طبيعى در  افتاده در درون کارگران و جزئى  سنت جا 
معنى  اين  به  ابدا  «خودبخودى»  لفظ  اما  است.  کارگر  طبقه  درون 
نيست که سازمانيابى کارگران در محافل اتوماتيک اتفاق ميافتاد. در 
واقع اين شکلى است که کارگران پيشرو در ايران، رفقايى که چندين 
علنى  هاى  تشکل  از  محروم  و  پليسى  شرايط  ترين  شاق  تحت  دهه 
دنبال کرده  را  کارگران  دادن  امر متحد کردن و سازمان  قانونى  و 
اند، آگاهانه آن را دردرون طبقه کارگر بوجود آورده و تثبيت کرده 
مبارزاتى  ابراز وجود  فعاليت و  متعارف  اند. اگر ظرف تشکيالتى 
و شبکه  محافل  اين ظرف  ايران  در  است،  اتحاديه  اروپايى  کارگر 
هاى محفلى است. اين محافل ضوابط و آئين نامه هاى مکتوب ندارند، 
سلسله مراتب و شرح وظايف باال و پائين ندارند، بلکه از شبکه اى از 
کارگران همفکر تشکيل ميشوند که بر مبناى مشترک رفاقت و اعتماد 
هم  گرد  تجربه  با  و  پيشرو  عناصر  طبيعى  رهبرى  اصل  و  متقابل 
ميايند و مجموعه نسبتا گسترده اى از وظايف مبارزاتى، از آموزش 
و  سياسى  معلومات  سطح  بردن  باال  و  کار  تازه  و  جوان  کارگران 
آگاهى طبقاتى اعضاى محفل، تا دخالت و ايفاى نقش رهبرى کننده در 

اعتراضات و اعتصابات کارگرى را به پيش ميبرند.
صحبت امروز ما اينست که ما بايد آن طيف خاصى را که ذکر کرديم 
هم امروز فورا با اين مکانيسم متحد کنيم. بايد توجه کرد که ما لزوما 
از ايجاد محافل کارگرى اى که رسما از حزب جانبدارى کنند صحبت 
نميکنيم. اين صرفا بخشى از تصوير است. صحبت بر سر متشکل 
کردن کارگران کمونيست و راديکال، کارگران نزديک به حزب، در 
محافل کارگرى است. هر شبکه محفلى ممکن است بدرجات مختلف 
به حزب، نزديک يا از آن دور باشد. در درون يک شبکه يا يک محفل 
از يک شبکه، ممکن است کارگرانى عضو حزب باشند و کارگرانى 
مهم  آنچه  کنند.  احساس  حزب  و  خود  ميان  چندى  اختالفات  هنوز 
است اينست که اين محافل ظرف فعاليت و اتحاد کارگران کمونيستى 
و  دارند  سوسياليستى  و  راديکال  نگرشى  و  عزيمت  نقطه  که  باشد 
خواهان اتخاذ سياست هاى پيشرو در جنبش کارگرى هستند. پيوستن 
عملى اين محافل و يا عناصر هر چه بيشترى در درون آنها به حزب 
امرى است که ديگر تابعى از فعاليت آگاهگرانه و سازماندهنده ما در 
درون اين محافل خواهد بود. بنابر اين نزديکى بالفعل اين محافل به 
حزب، به معناى تشکيالتى کلمه، نقطه عزيمت ما نيست بلکه خصلت 
کارگران  محفلى  هاى  که چنين شبکه  واقعيت  اين  و  آنها  کمونيستى 
کمونيست را متحدتر ميکند و راه آنان را براى دخالت در سرنوشت 
جنبش کارگرى و طبقه کارگر هموارتر مينمايد، مورد توجه ماست.

ثقل کار تشکيالتى ما  سازماندهى محافل کارگران کمونيست مرکز 
در دوره کنونى است. حول اين فعاليت پايه اى است که سازماندهى 
حزبى ما، ايجاد حوزه هاى حزبى ازکارگران در محل زيست و کار، 

دخالت در مبارزات جارى و نظاير آن جاى خود را پيدا ميکند. در 
باره روش هاى عملى تشکيل و گسترش اين محافل و خصوصيات 
آنها در فرصت ديگرى بايد در جزئيات صحبت کرد. تاآنجا که به اين 

مقاله مربوط ميشود، ذکر نکات زير ضرورى است:
١.  در ايجاد اين محافل به درجه زيادى بايد به سنت هاى 
ايجاد  براى  اتکاء کرد.  پيشرو  موجود در درون کارگران 
نيست.  پيشى  از  اساسنامه  و  پالتفرم  به  نيازى  محافل  اين 
خطوطى که در توضيح هويت سياسى کارگران کمونيست 
يا  و  ورود  شروط  و  شرط  کرديم،  ذکر  حزب  به  نزديک 
که  است  اى  چهره  بلکه،  نيست،  محافل  اين  در  عضويت 
محافل کارگران کمونيست در روند شکل گيرى و رشد خود 
و با کار آگاهگرنه ما بايد بخود بگيرند. در زندگى واقعى، 
از آگاهى سياسى  کارگران مبارزى که با درجات مختلفى 
و ايدئولوژيک خود را کمونيست ميدانند، در ارتباط با هم 
قرار ميگيرند. در وهله اول ما بايد آگاهانه اين ارتباطات را 
برقرار کنيم و به آن خصلتى ادامه کار بدهيم. برجسته شدن 
هويت متمايز کمونيستى اين محافل حاصل کارى خواهد بود 
که ما در درون اين محافل به پيش خواهيم برد. در هر شبکه 
محفلى کارگرانى با سطوح مختلف آگاهى طبقاتى و سياسى 
در  ديگر  برخى  و  مرکز  در  برخى  داشت.  وجود خواهند 
پيرامون اين محافل قرار ميگيرند. مبارزه فکرى در درون 
اين محافل براى ارتقاء عناصر پيرامونى تا سطح کمونيست 

هاى آگاه و روشن بين امرى تعطيل ناپذير خواهد بود.
نزديکى  به  آگاهانه  خود  که  هم  قدر  هر  محافل،  اين    .٢
شان به حزب کمونيست واقف باشند، بطور رسمى جزئى 
از تشکيالت حزب نيستند. در واقع غيررسمى نگاهداشتن 
رابطه اين محافل با حزب در شرايط کنونى از لحاظ ادامه 
کارى اين محافل، انعطاف پذيرى آنها در کار با کارگران 
مختلف و دخالت در مبارزات جارى، براى ما مطلوب نيز 
هست. تنها در صد کمى از فعالترين و آماده ترين عناصر 
و هسته هاى اين محافل در حزب سازمان خواهند يافت. اين 
محافل اعالم موجوديت علنى نميکنند و حتى در درون خود 
نيز تنها در سطوح معينى، بسته به سطح سياسى و عملى 
متعهد  و  هدفمند  به خصلت  نسبت  محفل،  در  فعال  رفقاى 
المقدور سعى شود  بايد حتى  محفل، آگاهى خواهند داشت. 
که اين محافل بر زمينه روابط طبيعى کارگران با يکديگر 
رشد کنند و آنچه اين محافل را از اشکال خودبخودى تماس 
روابط،  نه ظاهر  متماير ميکند  بايکديگر  پيشرو  کارگران 
رفقاى  همت  به  که  بود  خواهد  اى  سياسى  محتواى  بلکه 
به  آن  در  محافل،  اين  محورى  و  فعال  عناصر  و  حزبى 

جريان ميافتد.
٣.  دامنه اين محافل به محل کار و زيست محدود نيست. در 
واقع بايد کوشيد تااين شبکه هاى محفلى تا حد امکان رشد 
بر  اين محافل  است که تمرکزهايى در درون  بديهى  کنند. 
حسب محل کار و زيست بطور خودبخودى بوجود خواهد 
آمد. اما يک شبکه محفلى معين کانون هاى اينچنينى متعددى 
را در بر ميگيرد که با روابط نسبتا ادامه کارى با يکديگر 

در ارتباط قرار دارند.
۴.  قدرت حزب در هدايت اين محافل تماما تابعى از نفوذ 
معنوى و قابليت هاى سياسى حزب خواهد بود و نه اتوريته 
تشکيالتى - چيزى که در اين چهارچوب معنى پيدا نميکند. 
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در واقع شبکه محافل کارگران کمونيست بايد بستر و زمينه 
عمومى فعاليت مبلغين و مروجين ما باشد.

با  قياس  در  محفلى  سازمانيابى  شکل  که  است  ۵. واضح 
کمونيست  کارگران  وحدت  که  سازمانيابى  اشکال  انواع 
اما  است.  محدودى  و  خام  شکل  هنوز  بگيرد،  بخود  بايد 
واقعى  مجراى  و  راه  تنها  کنونى  شرايط  در  شکل  همين 
براى سازماندهى کمونيستى طبقه کارگر در مقياس وسيع 
است. شبکه هاى محفلى يک نقطه شروع حياتى است. از 
لحاظ عملى اين شکلى است که کارگر کمونيست ايرانى با 
کار  هاى  سنت  فقدان  با  و  موجود  سياسى  هاى  محدوديت 
باقدرى  ايران،  سنديکايى و تحزب در درون طبقه کارگر 
تالش قادر به ايجاد و حفظ ادامه کارى آن است. اين شکل 
کارگران  سازمانيابى  فورى  نيازهاى  به  مناسبى  پاسخ 
سازمانيابى  امنيتى،  لحاظ  از  بعالوه،  ميدهد.  کمونيست 
و   - طبيعى  روابط،  به  آن  اتکاء  دليل  به  کارگران  محفلى 
در واقع بدليل اينکه خود يکى از روابط طبيعى در درون 
طبقه است - و بسيار بيشتر از اشکال پيچيده تر سازمانى 
در برابر فشار پليس مقاوم است. کارگران کمونيست بدون 
به شکل  قادر  اين حداقل سازمانيابى در درون خود  ايجاد 
دادن به سازمانهاى پيچيده تر در مقياس وسيع و حفظ ادامه 
با  مقطع  اين  در  شکل  اين  بعالوه  بود.  نخواهند  آن  کارى 
موقعيت ذهنى کارگران کمونيست، موقعيتى که در آن تعلق 
تازه  واحد  جريان  يک  به  کمونيست  حزب  و  آنان  متقابل 
بايد روشن و تثبيت شود، تناسب بيشترى دارد. اشکال جا 
افتاده و حرفه اى تر سازمانيابى کارگرى مستلزم سنت هاى 
ريشه دارتر کار حزبى و کمونيستى متشکل در درون طبقه 
است. و باالخره اين شکل براى ابراز وجود طيف کارگران 
کوتاه  در  کارگران،  اعتراضى  جنبش  راس  در  کمونيست 
هاى  شبکه  ايجاد  است.  مناسب  بسيار  ممکن  مدت  ترين 
محفلى کارگران کمونيست سريعا به يک رهبرى کمونيستى 

غير رسمى در راس جنبش شکل خواهد داد.
٣) سازماندهى حزبى، حوزه ها و محافل

نخستين سوالى که پيش ميايد اينست که اين تاکيدات بر سازماندهى 
به  آيا  ما،  تشکيالبى  کار  محور  بعنوان  کمونيست  کارگران  محفلى 
معناى فرعى شدن سازماندهى حزبى به معنى اخص، محدود شدن 
حوزه  ايجاد  امر  گرفتن  قرار  الشعاع  تحت  و  خود حزب  بدنه  رشد 
ما خير.  اعتقاد  به  بود؟  نخواهد  کار  و  در محل زيست  حزبى  هاى 
کامال بر عکس، با در اولويت قرار دادن سازماندهى طيف کارگران 
کمونيست در اشکال بازتر و بويژه در شکل شبکه هاى محافل، ما در 
واقع پايه هاى واقعى رشد و گسترش سريعتر حزب به معنى اخص 
کلمه را ايجاد ميکنيم. کار حوزه اى ما تنها با خم شدن روى اين وجه 
در  و  کلمه  واقعى  معنى  به  ميتواند  کمونيست  کارگران  سازماندهى 

ابعادى بسيار وسيع تر از سطح فعلى رشد کند.
عمومى  نفوذ  درجه  از  تابعى  پيشرو  کارگران  حزبى  سازماندهى 
حزب کمونيست و انسجام و تحرک مبارزاتى طيفى در درون طبقه 
کارگر است که فى الحال با حزب کمونيست به يک جريان تعلق دارد. 
دوم  امر  اين  به  کمونيست  کارگران  محافل  گسترش  و  سازماندهى 
خدمت ميکند. ما نميتوانيم در متن يک رکود و تفرقه در ميان طيف 
راديکال کارگران، يک سازمان حزبى وسيع و محکم کارگرى ايجاد 
کنيم. حزب در هر مقطع در صد معينى از اين طيف را مستقيما در 
بدنه خود سازمان ميدهد، يعنى رهبران و فعالين کوشا و پر تحرک 

ما کمرنگ بودن کار  تاکنونى  اشکاالت کار  از  يکى  اين طيف را. 
پايه براى وحدت عمومى طيف کارگران کمونيست بوده که نميتواند 
ماحصلى جز محدود ماندن سازمان حزبى و انزواى نسبى حوزههاى 

ما از توده وسيع کارگران داشته باشد.
اما نکته مهم تر اينست که معطوف شدن به ايجاد و گسترش محافل 
کارگران کمونيست نه فقط يک بهبود کمى بلکه يک ارتقاء کيفى در 
کار حوزه اى ما بوجود ميآورد. حوزه هاى ما خصوصيات و ظرفيت 
هاى جديدى کسب ميکنند و به تصويرى که از يک حوزه قابل و جامع 
الشرايط داريم، نزديک تر خواهند شد. بديهى است که همواره الزم 
است که رفقاى کارگرى که به لزوم پيوستن به حزب کمونيست ايران 
پى ميبرند و توانايى کار به مثابه اعضاى حزب را دارا هستند در 
حوزه هاى حزبى در محل زيست و کار متشکل شوند. اين حوزه ها 
سلولهاى پايه و تشکيل دهنده حزب کمونيست ايران هستند. اما اينک، 
با نکاتى که طرح کرده ايم، حوزه هاى حزبى بايد بتوانند، يا بکوشند 
که بعنوان عنصرى سازمانده و هدايت کننده در شبکه هاى محفلى 
کارگران کمونيست نقش ايفاء کنند. پيش از اين ما از «احاطه شدن» 
حزب  دوستدار  کارگران  از  وسيعترى  بسيار  قشر  توسط  ها  حوزه 
سخن گفته ايم. اکنون از قرار گرفتن حوزه ها درمتن محافل و شبکه 
ميگوئيم.  سخن  حزب  به  نزديک  کمابيش  کمونيست  کارگران  هاى 
ايجاد اين شبکه ها به اندازه ايجاد خود حوزه ها حياتى است. شبکه 
ها و حوزه ها در ترکيب با هم امکان کار کمونيستى گسترده توسط 
کمونيست  کارگران  محافل  زنجيره  بدون  ميآورند.  بوجود  را  حزب 
نزديک به حزب، حوزه ها، منزوى کم تاثير و فاقد يک بستر مناسب 
محافل  شبکه  ايجاد  اوال  ها،  حوزه  بدون  بود.  خواهند  فعاليت  براى 
توسط حزب عملى نيست و ثانيا، در صورت وجود چنين شبکه هايى 
آنها  کردن  نزديک  و  کمونيستى  روشن  هاى  سياست  به  آنها  جذب 
نيست. در سياست سازماندهى مورد نظر  مقدور  پراتيک حزبى  به 
ما حوزه ها خود تمرکزهايى در درون شبکه هاى محافل کارگرى 
محسوب ميشوند. حوزه سلولى از حزب و درعين حال کانونى پيشرو 
در درون محفل است. اعضاى حوزه اعضاى اين شبکه ها هستند، 
از کارگران غير حزبى بر دوش  اما وظايفى وسيعتر و حساس تر 
آنها است. حوزه هاى حزبى کانون هايى هستند براى نزديک کردن 
سياسى و عملى اين شبکه ها به حزب و حزب به آنها. کانون هايى که 
آگاهانه براى گسترش اين محافل، فعال شدن آنها درمبارزات کارگرى 
تالش  محافل  درون  در  نظرى  و  سياسى  شفافيت  آوردن  بوجود  و 
ميکنند. ما خواهان آنيم که حوزه هاى ما خود دست بکار ايجاد اين 
محافل بشوند و کيفيت خود را تا سطحى ارتقا بدهند که بتوانند به مثابه 

اتوريته هاى معنوى و سياسى در اين محافل عمل کنند.
اگر بخواهيم تصويرى کلى از يک موقعيت مطلوب در شرايط فعلى 
کمونيست،  کارگران  از  زيادى  تعداد  خواهدبود.  چنين  بدهيم  بدست 
با خصوصيات فکرى و جهت گيريهايى که قبال به آن اشاره کرديم، 
هم  با  کارگران  ميان  در  راديکال  محافل  از  اى  مجموعه  بصورت 
در ارتباط اند. اين شبکه محافل اجازه ميدهد تا کمونيسم راديکال در 
به  اصلى،  ميان کارگران، الاقل در شهرهاى صنعتى و در صنايع 
يک جريان مبارزاتى فعال و صاحب موجوديت مبارزاتى تبديل شود 
بدرجه بيشترى بطور آگاهانه و در  و کارگران پيشرو و کمونيست 
يک هماهنگى و ارتباط وسيعتر براى قرار گرفتن در صف رهبرى 

اعتراضات کارگرى فعال شوند.
اين محافل مسائل مبارزه طبقاتى بطور کلى و مسائل جنبش کارگرى 
و مبارزات جارى بطور اخص را مورد بحث قرار ميدهند. يک فعل 
و انفعال فکرى زنده در اين محافل بوجود ميايد. اين شبکه عرصه 



بستر اصلی شماره ١٨                                               دوره جديد                                               ژوئن ٢٠١٧

١۵

اعضاى  از  است.  کارگران  ايدئولوژى  و  سياسى  آموزش  براى  اى 
حزب تا کارگران کمونيستى که هنوز با حزب کمونيست آشنايى کافى 
ندارند و يا در موارد خاصى ميان مواضع خود با حزب اختالفاتى 
حس ميکنند، درسطوح مختلف در اين محافل شرکت دارند و يا با آن 
در ارتباطند. نظرات مختلف در درون اين محافل مورد بحث قرار 
کمونيستى  جريان  بعنوان  کمونيست  حزب  نظرات  طبعا  و  ميگيرد 
که با خط سياسى و نظرى اين محافل تشابه و نزديکى اساسى دارد 
جاى ويژه اى را در اين مباحثات اشغال ميکند، و بدرجات مختلف 
ميگيرد.  قرار  نقد  يا  و  تائيد  و  حمايت  مورد  مختلف  رفقاى  توسط 
درعين حال اين محافل ظرف و شبکه ارتباطى اى براى اتحاد عمل 
کارگران کمونيست در مبارزات جارى ايجاد ميکند. تعداد اعتراضات 
واحدهاى  در  آن  مختلف  کانونهاى  و  جريان  اين  که  اعتصاباتى  و 
گوناگون در آن نقش پيشرو و رهبرى کننده داشته اند، افزايش مييابد. 
گام به گام شبکه محافل کارگران کمونيست بعنوان فعالين يک خط، 
کارگر خود را  تمايالت راديکال طبقه  فعال  و  پيشرو  بخش  بعنوان 
است  طيف  اين  حزبى  تشکيالت  که  کمونست  حزب  به  و  ميشناسد 

نزديک ميشود.
در اين ميان رفقاى حوزه هاى حزبى نقش اشاعه و توضيح نظرات 
و مواضع حزب را انجام ميدهند. رفقاى ما بايد تضمين کنند که اين 
ما  هاى  حوزه  شوند.  آشنا  حزب  هاى  سياست  و  نظرات  با  محافل 
اين  درون  در  بتواند  کمونيست  حزب  نشريات  که  کنند  کارى  بايد 
محافل بچرخد و به نقطه تمرکز مباحثات تبديل شود. حوزه هاى ما 
بايد تضمين کنند که حهت گيرى ها، مالحظات و نظرات اين طيف 
ما  هاى  حوزه  گردد.  مطرح  حزب  در  و  شود  جمعبندى  کارگران 
همچنين کار ويژه اى را با رفقاى کارگر پيشروتر و نزديک تر به 

حزب به پيش ميبرند.
بديهى است که حوزه هايى که اينچنين در متن و در سلسله اعصاب 
طيف کارگران کمونيست جاى گرفته باشند، چيزى بيشتر از حوزه 
هاى محل زيست و کار به معنى محدود و اخص کلمه خواهند بود. 
عهده  بر  را  نقشى  چنين  بتوانند  است  ممکن  ما  هاى  حوزه  برخى 
بگيرند و برخى ديگر نتوانند. در هر حال حوزه ها چيزى در حاشيه 
محافل نخواهند بود، بلکه کانون هاى متشکل و حزبى در درون اين 
شبکه ها خواهند بود که به سهم خود در سوق دادن کل اين طيف به 
سمت اتخاذ سياست هاى حزب و در اشاعه نفوذ حزب در درون اين 
طيف تالش ميکنند. وظايفى را که يک حوزه در شرايط مطلوب در 

اين طرح به پيش ميبرد ميتوان چنين خالصه کرد:
١.  ايجاد و اشاعه شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست. 
متحد کردن و مرتبط کردن کارگران پيشرو و راديکال در 

اين محافل.
اين  انداختن سيماى سياسى ويژه  ٢.  برجسته کردن و جا 
کار  از طريق  انقالبى  و  راديکال  يعنى سوسياليسم  طيف، 
مبانى  و  اصول  آموزش  دائمى.  آگاهاگرانه  و  ترويجى 

مارکسيسم و پراتيک کمونيستى.
٣.  تالش براى گسترش نفوذ کارگران کمونيست در ميان 
مبارزات  راس  در  آنها  موقعيت  تحکيم  و  کارگران  توده 

جارى کارگرى.
۴. افزايش حساسيت اين طيف نسبت به حزب و نظرات آن، 
دائمى مواضع و سياست هاى حزب در  ترويج و توضيح 
مورد مسائل مختلف مبارزه طبقاتى، نزديک کردن سياسى، 

نظرى و عملى اين طيف به حزب.

۵. رساندن نشريات حزبى به محافل کارگران کمونيست و 
سازمان دادن بحث و تبادل نظر پيرامون آنها.

و  گيريها  جهت  تمايالت،  از  حزب  نگهداشتن  مطلع    .۶
معضالت کارگران کمونيست و محافل آنها.

٧.  تالش براى آماده کردن عناصر فعال و پيشرو در اين 
محافل براى سازمانيابى مستقيم با حزب کمونيست.

٤) سازماندهى منفصل، حوزه ها و محافل
تشکيالت  با  رابطه  در  منفصل  سازماندهى  اصل  نيز  دوره  اين  در 
حزبى  هاى  شبکه  و  ها  حوزه  يعنى  کلمه،  اخص  معنى  به  حزب 
همچنان صادق است. مادام که اوضاع امنيتى فعاليت ما چنين است 
که هست، سازماندهى منفصل بعنوان يک روش حفظ ادامه کارى و 
امنيت کارگران و فعالين عضو حزب و ارگانهاى حزبى در دستور 
باقى ميماند. حوزه هاى حزبى بايد اصل انفصال را همچنان رعايت 

کنند.
اما سازماندهى منفصل در مورد شبکه هاى محفلى کارگران کمونيست 
ديگر مصداق ندارد. اين شبکه ها بايد بر مبناى روابط طبيعى درون 
طبقه کارگر و با اتکاء به آن درجه از پنهانکارى که هم امروز يک 
يابد. شبکه  پيشروست، گسترش  کارگران  درون  در  افتاده  جا  سنت 
هاى محفلى کارگران در گسترش خود هيچ محدوديتى ندارند. بديهى 
است که معناى اين حرف اين نيست که هر کس ميتواند به آن بپيوندد 
و يا حتى از وجود آنها مطلع شود، بلکه اينست که اين محافل محدود 
به محل زيست و کار معين نيست و اندازه هاى از پيش تعريف شده 
اى براى گسترش خود ندارد. اين محافل لزوما حتى به يک شهر يا 
از  محفلى  با  ناسيونال  در  محفل  يک  نيست.  محدود  خاص  صنعت 
از کارگران  از کارگران نفت، جمعى  کارگران ساختمانى، گروهى 
فصلى کرد و با عناصرى در اين يا آن کارگاه و کارخانه ممکن است 

يک شبکه محفلى کارگران را بسازند.
در واقع اين شبکه به استقبال روابط جديد در عرصه هاى جديد ميرود. 
هر عضو محفل ميکوشد تا با اتکاء به آشنايى هاى خود در عرصه 
هاى ديگر، کارگران کمونيست جديدى را به اين جريان مرتبط کند. 
باره دامنه  يا فرد، در  درهيچ مقطعى، هيچکس، اعم از يک محفل 
و  دقيق  اطالعات  ديگر  مناطق  و  محالت  و  ها  کارخانه  در  شبکه 
مشخص ندارد. ممکن است عده اى از عناصر پيشروتر و فعال تر 
يا  کارخانه  فالن  در  رفقا  از  تعدادى  مثال  براى  که  بدانند  در شبکه 
فالن شهر هستند، اما شناخت حضورى و مستقيم هر محفل از تعداد و 
هويت واقعى اعضاى محافل ديگر محدود است و تابعى از نيازهاى 
مبارزه جارى است. هر محفل از طريق رفقايى که خود آشنايى ها و 
تماس هاى خود در عرصه هاى ديگر را سازمان داده اند با محافل 
ديگر مربوط ميشود. محافل با هم «قرار تشکيالتى» اجرا نميکنند، 
کرده  متصل  هم  به  را  آنها  که  طبيعى  هاى  آشنايى  مبناى  بر  بلکه 
است رابطه خود را حفظ ميکنند. آنچه که مهم است اين است که اين 
ارتباطات چنان زنده و فعال باشد که بتواند يک متابوليسم سياسى و 
اتحاد عمل واقعى ميان تجمع هاى محفلى مختلف  يک هم نظرى و 
نميدهند،  تشکيل  اين محافل يک «سازمان»  آورد.  بوجود  کارگران 
هر قدر هم که محتواى فعاليت آنها حرکت متشکل سياسى باشد. هيچ 
سازمان  به  متعلق  رسما  را  خود  نبايد  محافل  اين  با  مرتبط  کارگر 
بايد خود را جزئى از يک سنت،  يا يک جريان متشکل بداند، بلکه 
تلقى  حرکت  يک  و  کارگرى  هاى  رفاقت  و  ها  آشنايى  جريان  يک 
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هيچ  مرحله  اين  در  کمونيست  کارگران  محافل  اخص  بطور  کند. 
تعلق حزبى (تعلق به حزب کمونيست) ندارند و خود نيز نبايد چنين 
تصويرى از خود بدست بدهند. ضامن ادامه کارى امنيتى اين شبکه 
ها چفت شدن آنها به روابط و رفاقت هاى طبيعى و متکى شدن آنها 
به اخالقيات مبارزاتى طبقه کارگر است. بدرجه اى که تناسب قوا در 
جامعه به نفع طبقه کارگر تغيير کند، به درجه اى که جنبش اعتراضى 
پا بگيرد و بحران انقالبى اوج پيدا کند، اين شبکه ها بطور طبيعى 
بصورت يک جناح و جريان متشکل راديکال - سوسياليست در درون 
طبقه کارگر که سمپاتى جدى اى به حزب کمونيست دارند پا به جلوى 

صحنه خواهند گذاشت.
بايد  محافل،  شبکه  اين  از  رسمى  و  تشکيالتى  تعبير  يک  مقابل  در 
يک تعبير سياسى و مبارزاتى را قرار داد. اين شبکه ها يک سنت 
مبارزاتى ويژه در درون کارگران را ميسازند. کارگرى که به اين 
وظايف  و  خاص  هاى  سنت  به  که  بداند  بايد  ميشود  متصل  جريان 
خاصى، به مثابه يک کارگر انقالبى و مبارز، متعهد شده است. تالش 
در افزايش دانش سياسى خود و ديگران، تالش در متحد کردن طبقه، 
تالش در به ثمر رساندن مبارزات کارگرى، مبارزه با جريانات ضد 
طلبانه  فرصت  هاى  مشى  خط  کردن  خنثى  يا  و  اسالمى  کارگرى 
رويزيونيستى امثال حزب توده، مبارزه با فردگرايى، ياس و انفعال 
در درون صفوف کارگران. اينها گوشههايى از سنت هاى اين جريان 

است که آگاهانه بايد تحکيم شود.
احتماال  کمونيست  کارگران  محافل  از  اى  زنجيره  شبکه  چنين  يک 
ممکن است چند حوزه حزبى را در اين يا آن کارخانه و محله در بر 
بگيرد. اين با اصل انفصال حوزه هاى حزبى مغايرتى ندارد. انفصال 
يک اصل تشکيالتى - اطالعاتى است و نه يک نحوه زيست و فعاليت 
اجتماعى. حوزه هاى حزبى هم اکنون نيز در دل مبارزات کارگرى 
به هم برخورد ميکنند. در دل شبکه محافل کارگران کمونيست، حوزه 
بايد اصل انفصال سازمانى را رعايت کنند.  هاى حزبى ميتوانند و 
حزبيت هر رفيق و حوزه حزبى جزو اسرارى است که نبايد در سطح 
اين محافل، و لذا براى رفقاى حوزه هاى ديگر که در همان شبکه 
تعلق  اعالم  که  مواردى  از  (صرفنظر  شود  علنى  اند،  گرفته  قرار 
حزبى رفقاى ما شرط الزم جلوتر بردن رابطه سياسى تشکيالتى با 
رفقاى کارگرى است که در جريان جذب به حزب هستند.) در درون 
شبکه ها، حوزه ها نيز در ظرفيت اعضا و کانون هاى شبکه ابراز 
کارگران  محفلى  هاى  شبکه  در  حزب  از  جانبدارى  ميکنند.  وجود 
النفسه چيزى را در مورد  فى  است و  انتظار  قابل  امرى  کمونيست 
نميکند.  بيان  آن رفيق کارگر در يک حوزه حزبى  يا  اين  عضويت 
رفقاى ما بايد همين سطح را در مناسبات خود حفظ کنند. هر رفيق 
عضو حوزه ها در مواجهه احتمالى با رفقاى عضو حوزه هاى ديگر 
حکم يک کارگر مبارز دوستدار حزب را دارد و نه بيشتر. تا آنجا که 
در حوزه در چهار چوب شبکه محافل کارگرى با هم مواجه ميشوند 
هيچ وظيفه اى جز عمل کردن به نقش خود به عنوان اعضاى فعال و 
پيشرو اين محافل ندارند و هيچ لزومى ندارد که رفقاى عضو حزب 
از چند حوزه مختلف رابطه ويژه اى را فراتر از دوستداران حزب در 
ميان خود برقرار کنند. هيچ حوزه اى حتى اگر خود رهبر و عنصر 
فعال در ايجاد و گسترش اين شبکه هاى محفلى است، نبايد محافل را 
«شبکه ها و روابط پيرامونى خود» تلقى کند. شرط الزم حفظ ادامه 
اين محافل متکى کردن آنها بر مبناى روابط طبيعى و سنت  کارى 
هاى سازمانيابى خودبخودى کارگرى است. اگر حوزه هاى ما اصول 
اين سازمانيابى را بدرستى درک و رعايت کنند، مخاطراتى که اين 

محافل را تهديد ميکند، به حداقل خواهد رسيد. 

۵) محافل کارگران کمونيست و دخالت حزب 
در مبارزات جارى

براى  مناسبى  و  واقعى  مجراى  کمونيست  کارگران  گسترش محافل 
دخالت موثر حزب کمونيست در مبارزات اعتراضى جارى کارگران 
بوجود مياورد. در بحث هاى تاکنونى در باره رابطه حزب با مبارزات 
آن  و  ايم،  گذاشته  انگشت  اساسى  حلقه  يک  به  ما  کارگرى  جارى 
اهميت رهبران عملى و حضورى کارگران است. تنها جريانى ميتواند 
اميد به دخالت فعال و رهبرى در مبارزات اعتراضى داشته باشد که 
عمال رهبران عملى و آژيتاتورهاى کارگرى را در بر گرفته باشد. 
عملى  رهبران  بدون  نميتواند  غيبى  مرکز  هيچ  و  مخفى  سلول  هيچ 
اعتراضى را رهبرى کند. به همين دليل است که بخش اعظم و قريب 
سياسى  سازمانهاى  توسط  نه  امروز  کارگرى  اعتراضات  اتفاق  به 
نفوذ  و صاحب  مستقل  عناصر  توسط  بلکه  آنها  مخفى  هاى  اندام  و 
در ميان کارگران هدايت ميشوند. اين عناصر ممکن است گرايش و 
جهت گيرى معينى به اين يا آن حزب سياسى داشته باشند، اما قدرت 
امروز  است. هم  بوده  به سازمان  متکى  بندرت  آنها  اعمال رهبرى 
محافل کارگرى نقش اساسى را در تامين همين حداقل رهبرى عملى 
بر جنبش هاى اعتراضى دارند. بايد اين واقعيت را برسميت شناخت 
و مبناى کار قرار داد. کارگران کمونيستى که ما از آنها سخن ميگوييم 
را  اين عمل  اما  اند.  اعتراضى  مبارزات  پيشتاز  عناصر  اکنون  هم 
بدرجه زيادى بر مبناى ابتکار فردى و يا صالح و مصلحت ها در 
از  جريان  يک  انداختن  راه  به  ميدهند.  انجام  محدود  محفلى  روابط 
کارگران کمونيست در شکل شبکه هاى محفلى، سر و سامان دادن به 
اين محافل، فعال کردن آنها در بحث در مورد شيوه هاى هدايت جنبش 
کارگرى، ايجاد اتحاد عمل هاى وسيع تر ميان آنها، اين راه واقعى 

براى تقويت سياست کمونيستى در مبارزات جارى است.
به اعتراضات کارگرى بکوبيم،  ُمهر و آرم حزب را  نميخواهيم  ما 
ماميخواهيم در جهان واقعى اعتراضات کارگرى بطور روز افزونى 
و  سياستها  ميخواهيم  ما  شوند.  برخوردار  کمونيستى  رهبرى  از 
شعارهاى حزب کمونيست وسيع تر در ميان رهبران جنبش اعتراضى 
جا باز کند. ما ميخواهيم کارگران همفکر و هم خط ما اعم از اينکه 
اعتراضات  در صدر  يا خير  باشند  آن  به  يا متصل  و  عضو حزب 
از رهبرى جزب بر  آنکه  از  پيش  پيدا کنند.  کارگرى جاى خود را 
سوسياليست  طيف  رهبرى  از  بايد  بگوئيم،  سخن  جارى  مبارزات 
راديکال، طيف کارگران کمونيست بر اين اعتراضات حرف بزنيم. 
اين گام اول است. تبديل کردن ايندو به يک چيز، يعنى بوجود آوردن 
شرايطى که در آن رهبرى کمونيستى بر جنبش کارگرى، جز رهبرى 
به سياق حزب کمونيست، جز رهبرى مطابق رهنمودها و شعارها و 
سياست حزب کمونيست، معنايى نداشته باشد. و اين مستلزم مبارزه 
راه  است.  حزب  به  کمونيست  کارگران  طيف  کردن  نزديک  براى 
ميان برى براى دخالت در مبارزات جارى در مقياس وسيع از باالى 
سر اين طيف وجود ندارد. آنجا که سازمان حزب، حوزه ها و روابط 
است،  کمونيست  عملى  گيرنده رهبران  بر  در  آنها، عمال  پيرامونى 
که  آنجا  بود.  خواهد  صد  در  صد  و  تشکيالتى  مستقيم،  ما  دخالت 
کارگران کمونيست بدون ارتباط با ما، با برداشت خودشان از سياست 
ها و شعارهاى ما در رهبرى قرار ميگيرند، دخالت ما غير مستقيم، 

معنوى و سياسى است.
کل  جارى  مبارزات  قبال  در  خود  در رهنمودهاى  کمونيست  حزب 
طيف کارگران کمونيست را مخاطب قرار خواهد داد. حزب خواهد 
مبارزات  به عرصه رهبرى  پا  کمونيستى که  کوشيد که هر کارگر 
حزب  بداند.  را  حزب  مواضع  و  نظرات  بخوبى  ميگذارد  کارگرى 
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خواهد کوشيد که بخش هر چه وسيع ترى از اين کارگران به صحت 
اين سياست ها و شعارها متقاعد شوند و در عمل بر مبناى آن عمل 
کنند. حزب در عين حال خواهد کوشيد که آنجا که خود مستقيما توان 
مادى و قابليت اجتماعى آن را دارد رهبرى کمونيستى بر حرکت هاى 
اعتراضى را تامين کند. درشرايط کنونى اين حالت آخر به احتمال 
قوى بندرت امکان پذير خواهد بود. حالت متعارف و محتمل تر حالتى 
خواهد بود که کارگران کمونيست با يک سمپاتى عمومى به حزب، 
عمل  وارد  خود  ابتکار  به  حزب،  سياسى  و  عام  رهنمودهاى  تحت 
شوند. اين حالت را بايد بطور سيستماتيکى تقويت کرد و سر و سامان 
اول  درجه  در  کمونيست  کارگران  محفلى  هاى  شبکه  گسترش  داد. 
با نزديک کردن  با تقويت اتحاد عمل درونى کارگران کمونيست و 
سياسى و معنوى آنها به حزب به اين امر خدمت خواهد کرد. اينجاست 
که ديگر نگرانى از آکسيونيسم سازمانى و حوزه هاى کم نفوذ حزبى 
دخالت  که  اند  کسانى  محافل  اين  در  ما  کارگر  رفقاى  ندارد.  جايى 
شب  و  روز  کار  جلوى صحنه  به  پاگذاشتن  و  جارى  مبارزات  در 
شان است. تمام راه و چاه و فوت و فن کار علنى را ميدانند. آنچه ما 
اين توانائيها اضافه ميکنيم خط سياسى، شفافيت نظرى و قدرت  به 
عملى از طريق پيوند دادن اين رفقا در شبکه هاى محفلى است که 
امکان کار فشرده حزب با آنان را فراهم ميسازد. در دل اين پروسه 
سازمانهاى حزب کارگرى تر و از لحاظ مبارزاتى موثرتر خواهند 
دخالت  دارتر.  و خط  تر  مبارز حزبى  و  کمونيست  کارگران  و  شد 
حزب به مثابه يک حزب در راس اعتراضات طبقه کارگر نقطه اى 

در امتداد اين راه است. 

۶) گسترش سازمان حزب
ايجاد  به  دادن  اولويت  بر  مبنى  ما  گفتيم، سياست  قبال  که  همانطور 
انقباض  بر  ناظر  ابدا  کمونيست  کارگران  از  حزبى  غير  محافل 
اى  حوزه  سازمان  گسترش  امر  شدن  کمرنگ  يا  حزبى  تشکيالت 
حزب نيست. برعکس، ما راه واقعى به گسترش سازمان حزبى را 
جستجو ميکنيم. مادام که تشکيالت ما بکوشد خود را از طريق کار 
روى روابط پراکنده و فردى در درون طبقه کارگر را نديده بگيرد و 
کارگر به مثابه فرد را موضوع کار اصلى خود قرار بدهد، گسترش 
ما الک پشتى خواهد بود و از اين مهمتر، لزوما متناظر با پيوستن 
ابدا  ما  بود.  نخواهد  حزب  به  کارگران  عملى  رهبران  پيشروترين 
کار با کارگران منفرد، در هر سطح سياسى و عملى که باشند را رد 
نميکنيم، برعکس، معتقديم تنها راه واقعى براى جلب هر تک کارگر 
در اين محله و آن کارخانه به حزب، مرتبط کردن آنها با يک جريان 
مبارز در درون خود طبقه و فعال کردن آنها به مثابه جزيى از يک 

حرکت زنده کارگرى است.
در تماسهاى روزمره در کارخانه ها و محالت کارگرى، ما ارتباطات 
و آشنائى هاى متعددى با کارگران تازه کار، کمتر فعال، اما پرشور 
و جستجوگر برقرار ميکنيم. اساس کار ما اين نيست که تک تک اين 
رفقا را در يک رابطه فردى تا حد عضويت در حزب ارتقاء بدهيم. 
کار ما اينست که آنها را در کوران مبارزه سياسى و آموزش طبقاتى 
و  آموزش  بستر  اين  کمونيست  کارگران  محافل  شبکه  بدهيم.  قرار 
در  بايد  کمونيست  است. حزب  کارگر  رفقاى  اينگونه  براى  مبارزه 
انتهاى ديگر اين جريان، فعال ترين، پيشروترين و کارآزموده ترين 
مبارزان سياسى طبقه را به خود جذب کند، بنابراين گسترش سازمانى 
ما تابعى از گسترش طيف ماست. خود ما آگاهانه و با کار روزمره 
اين طيف  با هر رفيق کارگر در کارخانه و محله اعضاى جديد به 
جذب ميکنيم. با اين روش ما قابليت بسيار بيشترى براى سازماندهى 
اخص  معنى  به  حزب  يافت.  خواهيم  مختلف  سطوح  در  کارگران 

سازمان رهبران عملى خواهد بود، اما به معنى عام، به معنى تجسم 
سياسى طيف کارگران کمونيست، سازمان همه کارگرانى است که به 
نحوى از انحاء تحت تاثير نظرات و سياست هاى کمونيستى است. 

هررفيق کارگرى جاى خود را در فعاليت سازماندهى پيدا ميکند.
به اين ترتيب فعاليت سازماندهى حوزه هاى ما فعاليتى متنوع و گسترده 
است. از جذب کارگران تازه کار و کم تجربه به محفل تا تالش براى 
از سازماندهى  به حزب،  اتوريته  نفوذ و صاحب  پر  جذب رهبران 
فعاليت روتين محافل، اتحاد عمل ميان رهبران اعتراضات کارگرى 
در کارخانه هاى مختلف، تا سازمان دادن فعاليت جارى اعضا حزب 
در درون اين شبکه ها، همه اجزا کار سازماندهى حوزه هاى ماست. 
نه صرفا  ديگر  امر سازماندهى  در  ما  هاى  موفقيت حوزه  شاخص 
بلکه همچنين گسترش طيف سر و سامان  گسترش سازمان حزبى، 
و  محافل،  کار  افتادن  جا  و  شدن  منظم  کمونيست،  کارگران  يافته 

نزديک شدن پيوندهاى سياسى و عملى آنها با حزب است. 

٧) نکاتى در باره مسائل دوره انتقالى
حوزه ها و سازمانهاى موجود ما در انتقال به اين شيوه عمل دچار 
مسائل مشخصى خواهند شد. برخى حوزه هاى ما از توان کافى براى 
برخى  نيستند.  برخوردار  ها  شبکه  اين  در  کننده  هدايت  نقش  ايفاى 
ديگر هم اکنون عمال چنين دامنه فعاليتى دارند. ايجاد رابطه درست 
ميان گسترش زنجيره اى محافل و کارکرد منفصل حوزه ها نيز خود 
برخى  در  است.  اى  و سنجيده  شده  فکر  انتقالى  هاى  نيازمند طرح 
مسائل  اين  بيشتر  بود.  هايى ضرورى خواهد  آرايش  تجديد  واحدها 
بايد در رابطه مستقيم رفقاى حزبى با ارگانهاى رهبرى طرح و حل 
و فصل شود. هدف اين مقاله ارائه رهنمودهاى مشخص سازمانى در 

قبال اين مسائل نيست. اما اشاره چند نکته کلى ضرورى است.
١.  حوزه هاى باتوانايى کمتر ميتوانند ضمن کار روتين در محله و 
يا کارگاه خود، عمال در حد يک تجمع محفلى ساده در اين شبکه ها 
کار کنند. ايجاد روابط محفلى گسترده بايد در دستور حوزه هايى قرار 
بگيرد که ترکيب و موقعيت آنها اجازه چنين فعاليتى را به آنها ميدهد.
در موارد زيادى لزوما حوزه  اين شبکه ها  ٢.  کانون هاى هدايت 
هاى ما نخواهند بود. چه بسا شبکه هايى عمال تحت رهبرى کارگران 
رفقاى  از  ترکيبى  يا  و  بگيرند  قرار  تجربه  با  و  ذينفوذ  حزبى  غير 
حزبى و غير حزبى به کانون هدايت اين يا آن شبکه بدل شوند. اين 
نه فقط ايرادى ندارد، بلکه جزئى از مکانيسم طبيعى و ضرورى اين 
سبک کار ماست. تالش ما بايد اين باشد که رفقاى غير حزبى صاحب 
اتوريته هر چه عميق تر با نظرات حزب آشنا شوند و با کار ترويجى 
و مباحثات ما به صحت آنها متقاعد شوند. جذب رفقايى در اين سطح 
به عضويت در حزب براى ما بسيار پر ارزش است. بايد تاکيد کرد 
که عضويت در حزب نبايد سر سوزنى از امکان عملى ادامه فعاليت 

اين رفقا به مثابه رهبران عملى کم کند.
٣.  کانون هاى رهبرى اين محافل در واقع حوزه هاى طراز نوينى 
هستند که با حوزه هاى محل زيست و کار در حزب تفاوت دارند. اينها 
در واقع اشکال جنينى کميته هاى رهبرى تشکيالتى حزب درسطح 
مناطق، بخش ها و کارخانه ها هستند. ما بايد براى شکل دادن به اين 
کانون ها تالش کنيم. بطور مشخص تر اين کانون ها، اعم از اينکه 
حزبى باشند يا غير حزبى، يا ترکيبى از ايندو، بايد با رهبرى حزب 
در تماس و ارتباط نزديک باشند. نظرات و مالحظات اين رفقا جاى 
حزبى  مختلف  ارگانهاى  در  قطعا  و  دارد  ما  حزب  براى  ويژهاى 

انعکاس خواهد يافت.
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و  اصول  درک  براى  بويژه  بايد  شهرها  در  حزبى  رفقاى  تمام    .۴
مبانى سازماندهى و سازمانيابى محفلى کارگران تالش کنند. نشريه 
کمونيست و صداى حزب کمونيست خواهند کوشيد تا حتى المقدور 
تجارب موجود را جمعبندى کرده و در اختيار رفقا بگذارند. اما بخش 
با مطالعه و تعمق  بايد در صحنه عمل و  آموزش را  اين  از  مهمى 
آورد.  بدست  کارگرى  جنبش  مجرب  عملى  رهبران  کار  سبک  در 
آنچه که فعالين حزب بايد از عناصر پيشرو طيف کمونيست کارگران 

بياموزند، از آنچه که خود بايد به آنان آموزش بدهند، کمتر نيست.
٭٭٭

اشکال سازمانى که ما امروز در رابطه با طيف کارگران کمونيست 
است.  انتقالى  و  اوليه  اشکالى  شک  بدون  ميکنيم،  دنبال  و  طرح 
کارگران کمونيست بايد در روند يک پروسه کارعميق و سيستماتيک 
در  اخص  بطور  و  کمونيست  حزب  بگرد  طبقه،  درون  در  حزب 
سازمانهاى حزبى خود متشکل شوند. اما اين گامهاى اوليه و انتقالى 
سياسى  هويت  بتوانيم  ما  اگر  است.  حياتى  دورنما  اين  تحقق  براى 
اين  بتوانيم  اگر  کنيم،  وتدقيق  ترسيم  کارگر را  راديکال طبقه  طيف 
طيف را تا حد امکان متحد کنيم، اگر بتوانيم رابطه سياسى و عملى 
اين طيف را با حزب محکم کنيم، آنگاه در مراحل آتى، و بويژه با 
تغيير نسبى اوضاع سياسى، اقدام براى سازماندهى گسترده کميته ها 
و بشکل هاى منطقه اى، کارخانه اى و محلى حزب، با اتکا به نفوذ 
بسيار  قشر کارگران بسهولت  اين  بالفعل حزب در  سياسى و عملى 
بيشترى عملى خواهد شد. آنچه محور سياست سازماندهى ما در اين 
دوره و نکته اصلى در بحث کنونى است، لزوم محکم کردن پايه هاى 
مادى کمونيسم راديکال و انقالبى در درون طبقه، به شکل يک طيف 
کمابيش سازمانيافته کارگران کمونيست، به مثابه پيش شرط هر نوع 

سازماندهى وسيع حزبى است. 
 

منصور حکمت
به نقل از کمونيست شماره ٢٨ مهر ماه ١٣٦٥

 
 

فاصله حرف و عمل*
رفقا ! 

امروز ميخواهم در باره نتايج پلنوم دوم کميته مرکزی حزب با شما 
بلکه من بر مساله ای  صحبت کنم. اين يک گزارش رسمی نيست. 
انگشت ميگذارم که محور اصلی مباحثات پلنوم و روح کلی آن را 
تشکيل می داد. اين مساله بسيار مهمی است و انتظار دارم همه رفقا 
بدقت به آن توجه کنند، بکوشند آن را عميقا درک کنند و درجه آمادگی 
و انرژی خود را برای پيشبرد و عملی کردن راه حلی که پلنوم برای 
حل اين مساله در دستور ما گذاشته است بسنجند و قضاوت کنند. پس 
از اين صحبت ها هر رفيق بايد بتواند برای خود روشن کند که تا چه 
حد آماده است که يک مبارز پيگير در راه غلبه بر اين مساله باشد. 
بدهيد  اجازه  مساله  اين  بهتر  توضيح  برای  چيست؟  مساله  اين  اما 
بلشويک پس از کسب قدرت  به يک دوره تاريخی ديگر، به حزب 
تصوير  او  که  وضعيتی  کنم.  نقل  را  لنين  از  ای  گفته  و  بازگرديم 
نيست.  ما  امروز  وضع  به  شباهت  بی  جهات  برخی  از  ميکند 
لنين در گزارش کميته مرکزی حزب کمونيست (بلشويک) به کنگره 
يازدهم در سال ١٩٢٢(يعنی آخرين کنگره ای که لنين در آن شرکت 

کرد) چنين می گويد:
تحت سياست  آيا  اما  بوده.  دولت در دست ما  است.  گذشته  "يکسال 
اقتصادی نوين (نپ) اين دولت طبق شيوه ما عمل کرده است؟ خير. 
اذعان کنيم اما واقعيت دارد. پس چگونه عمل  ما نميخواهيم اين را 
کرده است؟ اين ماشين آنجا که ما ميخواهيم نمی رود، بلکه به جايی 
و  قانونی  باز غير  سفته  و  دار خصوصی  که مشتی سرمايه  ميرود 
برند.  می  را  آن  اند  شده  نازل  کجا  از  نيست  معلوم  که  علنی  غير 
ماشين کامال و چه بسا بهيچوجه در آن جهتی سير نمی کند که آدمی 
شما  ها،  کمونيست  شما  کند.  می  تصور  است  نشسته  رل  پشت  که 
کارگران، شما بخش آگاه پرولتاريا که به اداره امور دولت پرداخته 
ايد، چنان کنيد که دولتی که در دست داريد طبق شيوه شما عمل کند".
لنين در اينجا از اين حرف ميزند که حزب بلشويک، ۵ سال پس از کسب 
قدرت و يکسال پس از طرح سياست اقتصادی نوين، بر ماشين دولتی، 
يعنی ابزار اجرای نقشه های اجتماعی اش، کنترل ندارد. دولت ابزاری 
است که براه خودش ميرود و در جهتی خالف آنچه که بلشويکها که 
پشت فرمان آن نشسته اند ميخواهند، حرکت می کند. در تمام طول اين 
گزارش لنين ميکوشد نشان دهد که چکار بايد کرد تا اين ماشين در جهتی 
حرکت کند که بلشويکها يعنی کمونيست ها و کارگران آگاه ميخواهند. 
همه ما امروز ميدانيم که اين ماشين باالخره به سمتی که بلشويکها می 
خواستند نرفت و برسر جنبش کمونيستی و کارگری جهان چه آمد. 
من فکر ميکنم که ما امروز (نه از لحاظ کمی، بلکه الاقل از لحاظ کيفی) 
در شرايط مشابهی قرار گرفته ايم. يعنی بايد تعيين کنيم که ماشينی که 
برای اجرای نقشه های ما در دست ماست بسمت مورد نظر ما ميرود 
يا نه و اگر نمی رود چکار بايد بکنيم که برود. اين ماشين، تشکيالت 
ماست. اگر در اين تالش موفق نشويم، آنگاه عاقبت حزب بلشويک به 
نحوی عاقبت ما را هم جلوی چشمان ما ترسيم می کند. لنين می گويد 
که بين حرف و برنامه و نقشه بلشويکها با عمل آنها شکاف افتاده است. 
نقشه  و  حرف  بين  که  ايم  گرفته  قرار  شرايطی  در  امروز  نيز  ما 
گويد  می  لنين  هست.  جدی  ای  فاصله  مان  عمل  با  مان  برنامه  و 
باز  سفته  خصوصی  دار  سرمايه  مشتی  کدام  دانم  نمی  من  که 
امروز  نيز  ما  رود.  می  که  برند  می  آن جهتی  به  را  دولتی  ماشين 
و  سازمان  واقعی  گرايشات  و  نيروها  کدام  که  کنيم  تعيين  بايد 
ماست.  ميل  خالف  که  برند  می  جهتی  به  را  ما  حزبی  تشکيالت 

طبقات ديگر استفاصله حرف و عمل ما، عمل 
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اين مساله جدی امروز ماست. پلنوم ک م حزب اين مساله را محور بحثهای 
خود قرار داد و عزم جزم کرد که اين فاصله را از ميان بردارد. اين 
مساله نيازمند توجه جدی همه رفقاست، زيرا از ميان بردن فاصله حرف 
و عمل ما، خود هنوز يک قصد و نقشه است که نبايد روی کاغذ بماند. 

فاصله حرف و عمل ما چيست؟ 
مهم  زياد  فاصله  اين  رفقا  برخی  بنظر  امر  ابتدای  در  است  ممکن 
مبارزی  و  انقالبی  انسانهای  ما  که  اينست  نه  مگر  آخر  نکند.  جلوه 
هستيم که با ايمان پا در اين راه گذاشته ايم؟ چرا. اما لنين هم وقتی از 
اين فاصله در حزب بلشويک سخن ميگويد، انقالبی بودن و صادق 
ميکنيم،  نگاه  وقتی  ميگويد  او  شود.  نمی  منکر  را  بلشويکها  بودن 
بينيم. لنين همه  بلشويکهای کمونيست، آرمانخواه و انقالبی  را می 
به  که  ميگويد  حال  همان  در  اما  ميخواند  صادق  و  پيگير  را  آنها 
بايد (بجز کميته اجرايی شوراهای سراسری کارگران که  او  اعتقاد 
 ۶ را  دولت  کارمندان  و  حزبی  افراد  بقيه  دارند)  سياسی  مصونيت 
ساعت حبس کرد. جرم آنها اينست که نتوانسته اند آرمانها، ايده ها، 
برنامه ها و نقشه هايشان را عملی کنند و به آن جامه واقعيت بپوشانند. 
اما فاصله حرف و عمل ما در چه چيز خود را نشان ميدهد. دو سال 
است (از کنگره سوم کومه له) که ما رسما پرچم مارکسيسم انقالبی 
که  است  ماه   ۴ اکنون  و  ايم  آويخته  خود  تشکيالت  در  سر  بر  را 
حزب کمونيستی بوجود آورده ايم که خود را در اساسنامه اش حزب 
سياسی طبقه کارگر سراسر ايران می نامد (حال کاری به مبارزات و 
موجوديت مارکسيسم انقالبی از قبل از قيام بهمن تا کنگره ٣ ندارم). 
مدال  ما  به  اين  بخاطر  کارگر  اما طبقه  است.  بزرگی  دستاورد  اين 
نمی دهد. زيرا ما را با امثال پيکار و رزمندگان و مجاهد خلق مقايسه 
نمی کند، اينها اساسا جايی در تاريخ مبارزات طبقه ما ندارند. ما را 
با  را  قضاوت می کنند. ما  با گفته هايمان  برنامه مان،  اهداف و  با 
دنيايی که ميخواهيم بر روی زمين بر پا کنيم می سنجند. بديهی است 
که توقع داشته باشند که ما متناسب با ضروريات اجرا و عملی کردن 
برنامه مان نيرومند و اصولی و محکم باشيم. و هر کمی و کاستی 
و انحراف از اين درجه اصولی بودن و نيرومند بودن را به حساب 
تقصير ما می نويسند. خود ما هم بايد خود را اينگونه قضاوت کنيم. 
بنابراين اولين جايی که فاصله حرف و عمل ما خود را نشان ميدهد، 
روی کاغذ ماندن برنامه سياسی و طبقاتی ماست. ما می ميگوئيم که 
حزب کارگران و زحمتکشان هستيم، اما در واقعيت امر پيوند ما با 
البته ما رشد ميکنيم،  کارگران و زحمتکشان به سختی رشد ميکند. 
اما مساله بر سر شتاب اين رشد است. اگر ما با سرعت يک کيلومتر 
قطاری  به  هرگز  اما  رويم،  جلو می  قطعا  کنيم،  ساعت حرکت  در 
با سرعت ١٠٠ کيلومتر در ساعت حرکت ميکند نمی رسيم، و  که 
رسيم.  نمی  مقصودمان  به  آنگاه  باشد،  قطار  آن  در  ما  مقصود  اگر 
بنابراين آمارهای ٪١٠ و ٪٣٠ و ٪۵٠ برای پيشروی ما کافی نيست، 
در  ما  سنجند.  می  است  جهان  کردن  دگرگون  که  هدفمان  با  را  ما 
برنامه خود گفته ايم که ميخواهيم جهان را دگرگون کنيم. می گوئيم 
در  که  را  ای  مولده  نيروهای  که  کنيم  برقرار  نوينی  نظم  ميخواهيم 
بسيار  آورد.  به حرکت در  بند کشيده شده،  به  داری  جامعه سرمايه 
خوب اما ميدانيد اين نيروهای مولده يعنی چه؟ يعنی تمام صنايع و 
عظيم  شبکه  تمام  يعنی  امروز،  جهان  آسای  غول  توليدی  موسسات 
حمل و نقل جهانی، يعنی صدها ميليون انسان، يعنی همه شاخه های 
می  ما  اند.  نگهداشته  پا  سر  را  امروز  جهان  که  صنايعی  و  علوم 
گوئيم ميخواهيم همه اينها را آزاد کنيم و در نظم نوينی سازمان دهيم. 
بسيار خوب، اما اگر کسی بما برسد و اين را بشنود به ما نمی گويد: 
"پس لطفا اول نشريه خودتان را خوب سازمان بدهيد، ارتباطات تان 

ببينيم چگونه است و بعد جهان امروز را که هر  بدهيد  را سازمان 
روز ميليونها تن محصول را جابجا می کند تحويل بگيريد." کسی که 
ميخواهد جهان را دگرگون کند بايد از همين امروز آثار اين توانايی 
در پيشانی اش ظاهر شده باشد. بچه فيل هم از بچگی شبيه فيل است. 
بتدريج تبديل به فيل نميشود. آن سياست انقالبی ای که نشان ميدهد 
ما نشان  در  بايد خود را  امروز  را دگرگون کنيم  ميتوانيم جهان  ما 
بدهد. اما متاسفانه اين نشانه ها در ما کم است. کسی که به آن اهداف 
عالی متعهد شده باشد يک روز و يک ساعتش هم با ما فرق ميکند. 
اين واقعيتی است که نظرات و اهداف اعالم شده ما خود نشانه ای مهم 
از آينده پيروزمند ماست. اين کامال درست است و نبايد از ياد ما برود. 
اما کافی نيست. اگر اين نظرات و اصول روی کاغذ بماند، به عمل تبديل 
نشود، آنگاه ما هيچ گواه زنده ای نخواهيم داشت برای اينکه به توده ها 
نشان دهيم که راهی که آنها را ميبريم راهی واقع بينانه است، عملی 
است، خيال پروری و روياپردازی انقالبی نيست. ببينيد، امروز در هيچ 
رشته ای نيست که ما خود را از بورژوازی بهتر سازمان داده باشيم 
و از امکانات خود بهتر استفاده کنيم به نحوی که مثال بتوانيم بگوئيم: 
چاپ  دستگاه  و  راديو  و  سيم  بی  بورژوازی  که  است  "درست 
عقل  به  که  ميکنيم  ای  استفاده  ها  اين  از  ما  اما  است،  درست کرده 
جمع  را  انسانها  بوروژازی  که  است  درست  نمی رسد.  بورژوازی 
کم  از  ما  اما  ميدهد،  اش سازمان  جامعه  امور  انجام  برای  و  ميکند 
افرادی  انسانها،  ترين  نديده  آموزش  و  ترين  محروم  ترين،  دانش 
مجرب می سازيم و به نحوی سازمان شان ميدهيم که کارآيی شان 
از متخصصان، مديران و پرفسورهای بورژوازی باالتر است". نه 
اين  واقعيت عکس  بکنيم.  توانيم  نمی  ادعايی  چنين  هنوز  امروز  ما 
را نشان ميدهد. تيز هوش ترين، فکورترين و فداکارترين انسانها به 
صف ما می پيوندند. اينها قابل ترين و شريف ترين انسانهای جامعه 
اند.  برگزيده  را  ستم  و  استثمار  عليه  مبارزه  راه  آگاهانه  زيرا  اند، 
در صفوف ما متخصص و دکتر و مهندس آموزش ديده کم نيست، 
افرادی  نيروی  از  بورژوايی  اداره  يک  اندازه  به  مواردی  در  اما 
سازمان  بايد  که  آنطور  توانيم  نمی  کنيم.  نمی  استفاده  اين سطح  در 
آزاد کنند.  انقالب  براستی در خدمت  نيروی خود را  بدهيم که  شان 
خيلی از حرف های ما روی کاغذ می ماند. در هوا موج می زند و 
توده ها هستيم، اما عجبا که  نشيند. می گوئيم دلسوز  بر زمين نمی 
با  خشونت  از  جلوگيری  حتی  و  ها  توده  به  آوری  روی  برای  بايد 
آگاهگری کار ماست. اما هيچ  آنان قطعنامه صادر کنيم! می گوئيم 
و  روزمره  بطور  دائما،  که  ايم  نداده  سازمان  را  آگاهگری  ماشين 
کند. می گوئيم کمونيست ها سازمانده  آگاه  را  کارگران  ناپذير  وقفه 
اند، اصوال کمونيست خود را در هنر سازماندهی معنی ميکند، اما 
کدام کادر را تربيت کرده ايم که به اندازه فرماندار يک شهر کوچک 
سازمانده باشد، يعنی به اندازه کسی که يک شهر ٢٠٠ هزار نفره در 
يک جامعه بوروژايی را در خدمت منافع طبقه خودش اداره ميکند. 
حرف ما با عملکرد ما فاصله دارد. عينا حالتی است که لنين تصوير 
ميکند. بايد کاری کنيم که ماشين به سمتی برود که ما ميخواهيم، به 
سمتی که اصول، اهداف و نقشه های ما حکم ميکند. بگذاريد صريجا 
بگويم، اگر به اين سمت نرود پيروزی بدست نخواهد آمد، ما پيشروی 
می کنيم بی آنکه پيروز شويم و لذا امر طبقه کارگر زمين می ماند. 
پيروزی طبقه کارگر نميتواند نسبی باشد. پيروزی کمونيست ها بايد 
پيروزی مطلق باشد. زيرا برای کسب کامل قدرت توسط طبقه کارگر 
مبارزه ميکنند. صد بار هم که ما کمونيستها کمک کنيم، تحوالت نسبی 
در جامعه پديد آيد، حکومتهای بورژوايی جابجا بشود، مصدقی بيايد 
و برود، هنوز خيری به طبقه کارگر نرسيده است. طبقه کارگر نه با 
تغيير نسبی اوضاع (که همواره ناپايدار است) بلکه با پيروزی مطلق 
طبقه خود به هدف می رسد. پس ما که برای کل اين پيروزی مبارزه 
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ببرد.  پيش  به  را  ما  وظايف  همه  که  بسازيم  دستگاهی  بايد  ميکنيم 
يک ذره به هدف نزديک شدن به درد ما نميخورد. از ما "انسانهای 
تجربه  سازد.  می  نرسيد"  نتيجه  به  کارشان  بهرحال  که  مبارزی 
بايد  که  ميکند  اثبات  بلشويکها  قدرت  از  پس  رويزيونيسم  حاکميت 
"کار را تمام کرد" و لذا بايد دستگاهی برای تمام کردن کار ساخت. 
فاصله حرف و عمل ما را بسياری از رفقا می دانند، در کار خود و 
ديگران می بينند و هر روز از آن شکايت می کنند و تذکر می دهند. اين 
چيزی نيست که من بخواهم اينجا اثبات کنم و يا در مقابل دستاوردهايمان 
قرار بدهم. اما تاکيد من بر اين است که اين دستاورها به تنهايی ابدا 
پيشين  آنکه شکست های  پيروزی، برای  بايد برای  ما  کافی نيست، 
اين مساله بکنيم.  جنبش طبقه کارگر تکرار نشود، فکر جدی بحال 

فاصله حرف و عمل ما، عمل طبقات ديگر است
امروز فاصله حرف و عمل ما با چه چيز اشغال ميشود؟ يا بعبارت 
ديگر وقتی حرف ما عمل نمی شود آيا هيچ عملی صورت نميگيرد؟ آيا 
شکايت من از اين است که حرف هايمان عمل نميشود؟ اينطور نيست. 
در واقعيت فاصله حرف و عمل ما را عمل طبقات ديگر پر ميکند. 
باال  راندمانش  کند،  نمی  کار  خوب  ماشين  "اين  که  گويد  نمی  لنين 
می  او  است."  مانده  متوقف  اينکه  و  کند  می  آهسته حرکت  نيست، 
گويد اين ماشين در جهت طبقات ديگر، در جهت مشتی سرمايه دار، 
حرکت ميکند. رفقا، ما در جهانی طبقاتی زندگی ميکنيم. همه چيز 
مهر طبقاتی می خورد. اگر حرف ما عملی نشود، يعنی حرف ديگری 
بزنم: مثالهايی  بگذاريد  ديگر.  ای  طبقه  حرف  ميشود.  عملی  دارد 
مزدور  هزارها  و  صدها  ميکند،  خرج  تومان  ميليونها  بوروژازی 
پرورش می دهد که امنيت، تشکيالت ما و ادامه کاری آن را به خطر 
اندازد. ده ها نفر را به تعقيب اعضای سازمان ما می فرستد، خرج 
تسليحات نظامی ميکند و کشته می دهد که ما را بکوبد، می کوشد 
سياست  و  هدف  اين  بياورد.  بدست  اطالعات  ما  سازمان  درون  از 
ماشين سازمانی  اما  است.  اين مقصد بورژوازی  است.  بوروژازی 
امنيت و اسرار  به همان طرف ميرود. ما می گوئيم  ما خود گاهی 
سازمان را بايد قاطعانه حفظ کرد. اما آن واحد سازمانی که به درستی 
نمی  تعقيب  رفع  خيابان  که در  آن رفيقی  کند،  نمی  استفاده  از رمز 
دهد،  نمی  امنيتی  آموزش  و  موقع رهنمود  به  که  ای  کميته  آن  کند، 
کند  داخلی ولنگاری می  نشريات  اسرار و  که در حفظ  آن عضوی 
در  سادگی  به  را  مخفی  رفقای  واقعی  اسم  و  سازمانی  اطالعات  و 
يک گپ محفلی بازگو می کند، عمال و ناخود آگاه کار بورژوازی 
ميکند. الاقل بگذاريد بورژوازی مفت و مجانی  او تسهيل  را برای 
می  کاری  ما  ولنگار  رفيق  و  سازمانی  واحد  نرسد.  خود  هدف  به 
کنند که ماشين عمال در خدمت هدف و سياست و مقصد بورژوازی 
پرولتاريا  سياست  که  سازمانی  اسرار  حفظ  بجای  کند.  حرکت 
نشيند.  می  است  بورژوازی  سياست  که  اسرار  رفتن  لو  است، 
بورژوازی از بام تا شام و با هزار هزينه تقال ميکند که نشريات ما 
بدست زحمتکشان نرسد. امکانات چاپخانه علنی را از ما می گيرد، 
او  برسد.  کارگران  دست  به  تاخير  با  و  بد  کيفيت  با  ما  نشريات  تا 
ميخواهد کيفيت، دامنه و سرعت پخش نشريات ما را به شدت کاهش 
دهد. اين سياست بورژوازی است. پس آن واحد سازمانی و رفيقی 
که نشريات را گوشه ای در مقر می اندازد، در چاپ آن، در توزيع 
آن، در توضيح مقاالت آن برای کارگران، در گسترش دامنه پخش 
آگاهی (که  نا  از سر  آن و غيره ولنگاری ميکند، مفت و مجانی و 
خادم هميشگی بورژوازی است) کار بورژوازی را برای او تسهيل 
و  اسرار  امنيت،  حفظ  در  ولنگاری  نشريات،  نکردن  پخش  ميکند. 
اطالعات سازمانی و غيره مثالهای فنی ای است که به روشنی منظور 
مرا بيان ميکند. اما موارد سياسی اهميت بسيار برجسته تری دارد: 

بوروژازی ما را دستگير و اعدام ميکند تا به کار متشکل ما ضربه بزند. 
ما را از فعاليت متشکل و از مبارزه دوشادوش همسنگران خود محروم 
کند. خوب واحد سازمانی که قابليت افراد را به دقت بررسی نميکند و 
آن را از سازمان يابی محروم ميکند، واحدی که افراد را سر می دواند 
و امروز به فردا ميکند، واحدی که نقاط ضعف رفقای سازمانی را 
برطرف نميکند تا از سازمانيابی موثرتری برخوردار شوند هم عينا 
همين کار را ميکند. هدف و نيت متفاوت است، اما نتيجه عملی پيش 
رفتن سياست بورژوازی است. بورژوا پليس و مذهب و ده ها نهاد 
ديگر برای تفرقه افکنی در ميان کارگران دارد. پول خرج اينها می 
کند، از سود سرمايه اش مايه می گذارد. اما ما نه فقط سازماندهی توده 
های طبقه خود، بلکه سازماندهی فعالين تمام وقت خود را با "وجدان 
راحت" پشت گوش می اندازيم به اين ماه و ماه بعد موکول می کنيم! 
کند،  می  تحريف  را  کمونيستی  کار  موازين  و  اصول  بورژوازی 
ترويج و  کمونيستی،  تبليغ  تا شيوه  به اشکال مختلف مانع ميشود  و 
درون  مناسبات  کمونيستی،  حاکميت  اعمال  کمونيستی،  سازماندهی 
تشکيالتی کمونيستی، رهبری کمونيستی، تثبيت شود و نيروی طبقه 
کارگر را آزاد کند و به حرکت در آورد. هر کس که از اتخاذ اين شيوه 
ها، از تعهد به اصولی که خودش آنها را اصولی صحيح اعالم کرده 
است، طفره می رود، در عمل کار بورژوازی را برای او تسهيل ميکند. 
اينکه  برای  است  کافی  اما  نيست.  جامع  ابدا  زدم  که  مثالهايی 
از  بايد  ما  عمل  و  حرف  فاصله  نيست.  شوخی  مساله  اين  بفهميم 
آيد.  در  اجراء  به  زمينه  هر  در  بايد  ما  طبقاتی  حرف  برود،  ميان 
طبقاتی  عمل  ما،  عمل  بجای  ميشود  باعث  که  مانعی  هر  عليه  بايد 
مبارزه  اندازه  به  مبارزه  اين  کرد.  مبارزه  شود،  جايگزين  ديگری 
اين مبارزه حتی  با دشمن آشکار و رو در رو مهم و حياتی است. 
ما  اين عرصه  در  است. زيرا  بيشتری  فداکاری  و  قاطعيت  مستلزم 
برای گسستن بندهای نامرئی ای مبارزه ميکنيم که ما را اسير خود 
ميکند.  تحميل  ما  به  را  زدن  درجا  و  ماندگی  عقب  و  است  ساخته 

چه عواملی پراتيک عقب مانده و غير کمونيستی
 را به ما تحميل ميکنند؟

عامل اول نيروی عادت است. ما از چنگال نيروی عادت رها نشده 
ايم. ما از جهان نو سخن می گوئيم، اما در کار سازمانی، آن روشهايی 
که بنظر ما با "عقل جور در می آيد"، روشهايی که در کار روزمره 
"بدرد می خورد" روشهايی است که بصورت عادت و بدون نقد از 
جامعه بورژوايی به ارث برده ايم. ما در سازماندهی، در روشهای 
در  و  سازمانی،  نيروهای  آرايش  تا  گيری  تصميم  از  فعاليت  عملی 
جامعه  موجود  اخالقيات  و  عادات  از  سازمانی  و  فردی  اخالقيات 
تبعيت می کنيم. ما در عمل به سنت هايی متکی می شويم که نشانه 
ای از جامعه نوين فردا و عنصر آگاه پرولتری در آن نيست. سنت 
هايی که به طبقات مرده و مدتها ناحق شده تعلق دارند. ما با اتکاء به 
اندازيم". اين نيروی عادات عقب  اين سنت ها کارمان را "راه می 
ميدهد،  نشان  را  خود  ما  همه  فعاليت  در  بارها  روز  هر  که  مانده، 
است  عاملی  ميکند.  محدود  را  ما  توان  و  ديد  افق  که  است  عاملی 
ما در زمينه  ما ميشود.  های  و سياست  برنامه  که مانع عملی شدن 
کار سازمانی از بسياری جهات به سازمانهای خرده بورژوايی عقب 
مانده، نظير مجاهد و غيره، تشابه پيدا می کنيم. ما کمتر به جستجوی 
راه ها و شيوه های جديد، استفاده فعال و خالق از امکانات، درک 
تا  فنی  کار  از  مختلف  های  عرصه  در  سازماندهی  انقالبی  اشکال 
که  اموری  همان  پردازيم.  می  غيره،  و  سياسی  و  ارتباطاتی  کار 
برای يک بورژوا غير ممکن بنظر ميرسد، برای ما هم غير ممکن 
و  ای  ريشه  ای  پايه  اقدامات  انجام  کمتر جسارت  ميشود.  جلوه گر 
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می شويم به آن تمکين می کنيم. ما می گوئيم کمونيست هستيم، می 
وقتی خوب  اما  بميريم،  کمونيست  و  مبارزه کنيم  کمونيست  خواهيم 
نگاه می کنيم می بينيم ۵ سال است که ٪٩٠ انرژی ما صرف امور 
جنبش همگانی و دمکراتيک و معضالت آن می شود. در کنگره ها 
به  سوگند  و  انترناسيونال  سرود  با  سازمانی  رسمی  های  نشست  و 
کمونيسم کار خود را پايان می دهيم، اما به مجرد اينکه پا به عرصه 
امر  آن  يا  اين  دمکراتيک،  جنبش  در  قوا  توازن  گذاريم،  می  عمل 
فالن  ما،  به  سازمان  آن  يا  اين  برخورد  شيوه  موضعی،  و  محدود 
مساله تدارکاتی و غيره تمام مشغله ما را تشکيل ميدهد. عمال اين ما 
نيستيم که جنبش را به جلو می بريم، اين جنبش است که ما را با خود 
می برد. يک کمونيست برای جنبش نقشه می ريزد و آن را به سمت 
اهداف خود هدايت می کند. ما می خواهيم طبقه کارگر برخيزد، در 
همين عمر من و شما برخيزد، بنابراين کار دائمی ما، کار نقشه مند 
اما آنچه عمال همه انرژی رفقای  بايد در اين جهت باشد،  ما اساسا 
معين  جنبش  يک  جاری  امور  فتق  و  رتق  بلعد،  می  خود  به  را  ما 
است. اعم از اينکه اين جنبش جنبش ملی دمکراتيک خلق کرد باشد 
يا جنبش دمکراتيک در سراسر ايران عليه ديکتاتوری و امپرياليسم. 
انرژی  و  ندهيم،  تخفيف  عمل  در  خود  انقالبی  اهداف  در  بايد  ما 
خود را به نحوی سازمان بدهيم و صرف کنيم که در عين رهبری 
هم  ما  خود  طبقاتی   – انقالبی  اهداف  انقالبی،  و  دمکراتيک  جنبش 
دنبال شود. اگر شما وقت، انرژی و امکانات سازمانی را که تاکنون 
صرف کرده ايم در نظر بگيريد، براحتی در می يابيد که رتق و فتق 
امور جاری، و مواجهه با معضالت روزمره جنبش بالفعل همگانی 
مارکسيست  آنکه  حال  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  آن   ٩٠٪
در  خود  مستقل  کار  به  نيز  ها  جنبش  همين  پيشبرد  برای  دقيقا  ها 
پيشروی  هر  کار ضامن  اين  زيرا  کنند.  می  اتکا  خود  طبقه  درون 
عليه بورژوازی است. بنابراين حرف سوسياليستی ما تا حدود زيادی 
يا  ما منحصرا و  پراتيک  اين علت روی کاغذ باقی می ماند که  به 
آن  کنونی  مرحله  در  جنبش  مختلف  های  عرصه  به  محدود  عمدتا 
است. واضح است که وقتی ما در عمل به "دمکراتهای پيگير" تنزل 
ماند.  می  کاغذ  روی  هم  ما  بلشويکی  و  کمونيستی  هدف  کنيم،  پيدا 
عامل سوم، روحيه انقالبيگری بدون تعجيل است، روحيه ای که از 

پايه های مادی مشخصی برخوردار است. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نوشته  دست  روی  از  متن  اين  ندارد.  تيتر  نوشته  دست  متن   .*
منصور حکمت، که در آرشيو شخصی او موجود است، توسط من 
در فوريه ٢٠٠٩ اسکن و تايپ شده است. منصور حکمت در اواخر 
به  نزديک  فاصله  به  واقع  در  يعنی   ،١٣۶٢ اوايل زمستان  يا  پائيز 
در  ايران،  کمونيست  حزب  موسس  کنگره  از  پس  ماه  چهار  فقط 
مقر حزب کمونيست ايران در "شين کاوه" کردستان برای اعضاء 
هيچگاه  سخنرانی  آن  متن  کرد.  سخنرانی  يک  حزب  فعالين  و 
نيست. آرشيو منصور حکمت موجود  در  نيز  آن  نوار  نشد،  منتشر 
برای  سخنرانی  اين  به  اشاره  در  حکمت  منصور  که  تيتری 
از  پس  و  نويس  دست  اصل  در  است،  کرده  انتخاب  آن 
است.  موجود  پارگراگراف،  چند  از  پس  و  بحث  معرفی 

 ايرج فرزاد
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می  تبعيت  رايج  های  سنت  از  ما  يابيم.  می  خود  در  را  "بزرگ" 
کنيم. حال آنکه برنامه انقالبی ما بايد با شيوه های انقالبی و پيشرو 
ما  پيشرو  و  انقالبی  ديدگاه  و  منطق  با  که  هايی  شيوه  شود.  عملی 
ماست.  اهداف  تحقق  برای  ها  شيوه  ترين  عملی  باشد  داشته  تناسب 
عامل دوم، عاملی سياسی است که بايد بخوبی آن را بشناسيم. اين عامل وجود 
انقالبيگری غير پرولتری در جامعه و نفوذ دائمی آن در صفوف ماست. 
جنبش کمونيستی در هيچ جای جهان با يک جنبش کارگری صاف 
پا پرولتری روبرو نيست. جنبش طبقاتی  تا  و پاک و خالص و سر 
همواره در دل يک اجتماع شکل ميگيرد و هر جنبش پرولتری در 
جامعه با خود طبقات ديگر را نيز به ميدان می کشد. طبقات ديگر با 
خود "انقالبيگری" خود، عادات خود، گرايشات و تمايالت خود را 
می آورند و تبليغ و تقديس می کنند. اين انقالبيگری غير پرولتری در 
کنار انقالبيگری پرولتری جا خوش می کند و مدام مقوالت، مفاهيم و 
ارزش های خود را به درون صفوف طبقه کارگر می ريزد. ارزش 
های پرولتری با ارزش های خرده بوروژايی گاه مخلوط و مخدوش 
ميشوند. مرز جانبازی در راه انقالب پرولتری با شهادت طلبی خرده 
لفاظی  با  بورژوايی کمرنگ ميشود. دمکراتيسم پيگير طبقه کارگر 
های دمکراتيک طبقات مدافع مالکيت خصوصی و استثمار بورژوايی 
در جوار هم قرار ميگيرند و گاهی با هم اشتباه گرفته ميشوند. واقعيت 
مدام سايه افکار و سنت های ناشی از "انقالبيگری" اقشار غير پرولتر 
را، که در حفظ بنياد مالکيت خصوصی ذينفعند، بر صفوف ما می 
گستراند. حمله همه جانبه و بنيان کن به اين سنت ها و مفاهيم و ارزش 
های غير پرولتری همواره ساده نيست، زيرا اينها در نزد توده های 
وسيع بهرحال از احترامی برخوردار می شوند. در چنين شرايطی 
وظيفه حزب پرولتری اين است که مرز خود را با اين انقالبيگری 
غير پرولتری، با اين افکار، مقوالت و ارزشهای بظاهر انقالبی به 
روشنی ترسيم کند. حزب کمونيست در يک جنبش دمکراتيک همواره 
صف  به  فقط  انقالب  اگر  است.  افکار  اين  به  آلودگی  خطر  تحت 
کارگران سوسياليست منحصر می شد، اگر همه مردم زحمتکش در 
کوچه و خيابان فرياد می زدند "مرگ بر مالکيت خصوصی" آنگاه 
جامعه  در  اوضاعی  چنين  اما  نبود.  هنری  پرولتاريا  استقالل  حفظ 
واقعی يک خيال است. انقالب توده های وسيع را به ميدان می کشد 
و با آنها راه را برای اشاعه ايده ها و تمايالت خرده بورژوايی باز 
می کند. تمام اهميت آموزش لنين، تمام جوهر انقالبی – طبقاتی حزب 
اينست که ما را به حفظ استقالل سياسی و طبقاتی پرولتاريا  لنينی، 
متعهد ميکند. حزب بايد در ميان اين دريای توهمات و تمايالت غير 
پرولتری اهداف مستقل خود را به شيوه مستقل خود به پيش ببرد و در 
اين ميان جنبش های دمکراتيک و همگانی را نيز به پيروزی رساند. 
حزب بايد اين جنبش ها را به جلو ببرد بی آنکه اهداف اين جنبش را با 
اهداف غايی خود اشتباه بگيرد، بی آنکه خود را حرس کند و در چهار 
چوب محدود اين جنبش ها مقيد سازد. تجربه جنبش چپ ايران در 
سالهای اول انقالب حاکی از پشت کردن به اين درس اساسی مارکس 
و لنين است. همه برای سقوط شاه به حرکت در آمدند، "کمونيستها" 
تنها  آورند  زبان  به  خصوصی  مالکيت  لغو  از  کالمی  آنکه  بی  هم 
همان شعارهای همگانی را تکرار کردند. سازمانهای پوپوليست فاقد 
آنها  بودند.  کارگران  طبقاتی  جنبش  نهايی  اهداف  از  روشنی  درک 
همگانی  جنبش  مرحله  هر  در  کردند  می  تالش  حداکثر  عوض  در 
عملی پيگيرترين عنصر همان مرحله باشند و همواره اهداف طبقاتی 
پرولتاريا را با اين اهداف مرحله ای اشتباه گرفتند و مخدوش کردند.  
اين  واقعيت  دارد؟  ما  امروز  بحث  با  ارتباطی  اين موضوع چه  اما 
است که ماهم تا حدود زيادی اهداف سوسياليستی، انسان ساز، زيبا 
و انقالبی خود را بايگانی می کنيم و در عمل، آنجا که به سازماندهی 
هر روز کار انقالبی دست می زنيم، به انقالب و جنبش موجود محدود 



بستر اصلی شماره ١٨                                               دوره جديد                                               ژوئن ٢٠١٧

٢٢

انگس  و  مارکس  جدلی  ھای  نوشته  مھمترین  از  یکی  آلمانی،  است. ایدئولوژی  شده  ریزی  پی  پراتیک  کمونیسم  دیدگاه  شالوده  آن  در  که  و است  ھگل  جمله  از  آلیستھا،  ایده  تمامی  فلسفه  از  فرارفتن  اثر  آلمانی این  ایدئولوژی  است.  باخ  فوئر  مکانیکی  ماتریالیسم  نیز  و  نقد نوھگلیھا  در  کاپیتال  سپس  و  ریسه"  "گروند  در  که  را  دیدگاھی  است.  چھارچوب  کرده  تدوین  شدند،  ترتکمیل  منسجم  داری  سرمایه  تولید  فرمت پی دی اف تبدیل، و در دسترس عالقمندان خواھم گذاشت.آمده است. پس از تمکیل انتشار ھمه بخشھای کتاب، آن را جداگانه به که در کتاب مورد بحث و جدل قرار گرفته اند، نیز در ھمین بخش اول فھرست مجموعه ترجمه شده به منظور اینکه روزنه ای باشد بر مسائلی کرده ام. بقیه کتاب را در شماره ھای بعدی بستر اصلی منتشر خواھم ساخت.فوئر باخ و انتقاد بر دیدگا ھای او مربوط است، در این شماره بازتکثیر دلیل اینکه این ترجمه بیش از ٧٠٠ صفحه است، من آن بخش را که به شده از متن مترجمی است که مقدمه خود ایشان را ھم ضمیمه کرده ام. به مجموعه ای را من در چند شماره نشریه انتشار خواھم داد، برگرفته وتنظیم انقالبی 
ایرج فرزاد ژوئن ٢٠١٧
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مبانى کمونيسم کارگرى  
(سمينار اول)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه 
٢٠٠٠ 

متن پياده شده از روى نوار سخنرانى
چند کلمه در مورد انتخاب تيتر در مورد بحث امروز

مبانی کمونيسم کارگری، قبل از اينکه وارد خود بحث بشوم، برايتان 
ميگويم. اين تيتر از نظر من مبانی کمونيسم است. يعنی بحث مبانی 
کمونيسم کارگری چيزی جز مبانی کمونيسم نيست. در کتاب «تفاوتهای 
ما»، در اين نوشته ای که بحثی است درباره کمونيسم کارگری، يک 
يا سؤال  سؤال هست که ميگويد فرق اين بحث با کمونيسم چيست؟ 
تئوريک  بحث  يک  چيست؟  الواقع  فی  کارگری  کمونيسم  که  ميکند 
است؟ يک ديدگاه است؟ يک جنبش است؟ يک حزب است؟ کمونيسم 
کارگری را اساسا چطوری تعريف ميکنيد؟ آيا يک نظريه است؟ يک 
جنبش سياسی است يا چه هست؟ من در آن کتاب گفتم که من کمونيسم 
کارگری را بعنوان معادلی برای کمونيسم به کار ميبرم که بعدا در 
اين بحث برايتان ميگويم چرا در اين بحث بايد اين کلمات معادل را به 
اين صورت بکار برد؟ همانطور که کمونيسم هم يک جنبش است، هم 
يک تئوری است و هم احزابی در آن هستند و هم يک تاريخی دارد، 
کمونيسم کارگری را هم ميشود بحثش را مطرح کرد و بررسی کرد 
و گفت که کمونيسم کارگری بعنوان يک نظريه اين است، به عنوان 
يک جنبش کمونيسم کارگری اين است، به عنوان يک سلسله احزاب 
اينها هستند و به عنوان يک حرکت در مبارزه سياسی در يک سلسله 
تاکتيکها کمونيسم کارگری را ميشود اين طور تعريف کرد، به عنوان 
موازين  و  و روشها  مالکها  و يک سلسله  متد  سلسله، روشها،  يک 
سياسی کمونيسم کارگری اين است. کمونيسم کارگری يکی از اينها 
نيست، اگر کمونيسم کارگری کلمه مترادفی است برای کمونيسم، در 
نتيجه کمونيسم هر چه هست، بايد بشود کمونيسم کارگری را در همان 
ابعاد توضيح داد. و من نه امروز بلکه در همه سمينارهای کمونيسم 

کارگری سعی ميکنم به کليه ابعاد اين کلمه بپردازم.
است  مقدمه ای  کارگری،  کمونيسم  بحث  جلسه  دو  اين  من  نظر  از 
برای کار شايد پر راندمان تری. و آنهم اين است که برسيم به آنجائی 
که بحث برنامه «يک دنيای بهتر» را، تک تک قلمروهائی را که آن 
برنامه به آنها ميپردازد در يک سلسله سمينار بيشتر، مثال هشت تا 
ده سمينار تک موضوعی دنبال کنيم و راجع به مسائلش حرف بزنيم. 
و  داری  سرمايه  توسعه  مکانيسمهای  و  هست  کاپيتاليسم  بحث  آنجا 
کارکرد سرمايه داری. ميتوانيم راجع به کارکرد سرمايه داری يک 
سمينار داشته باشيم، راجع به مقوله دولت، دولت سرمايه داری، راجع 
به سوسياليسم بورژوائی و کمونيسم کارگری و کمونيسم بورژوائی 
حرف بزنيم که بندی است در آن برنامه. ميتوانيم راجع به انقالب و 
اصالحات حرف بزنيم، راجع به مارکس حرف بزنيم، بعد راجع به 
به  راجع  بزنيم،  حرف  ميخواهيم  ما  که  سياسی  نظام  جمهوری،  آن 
بزنيم.  اقتصاديمان حرف  به مطالبات  و راجع  بنزيم  شوراها حرف 
هدف من اين است که با اين بحثهای کمونيسم کارگری که در اين دو 
سمينار اول مطرح ميکنيم، برسيم به آنجائی که شروع کنيم مواضع 
کمونيستی کارگری در جهان امروز را يکی يکی بررسی کنيم. چرا 
برای مثال من فکر ميکنم راجع به سقط جنين از اين ديدگاهها، آن 
مواضع در ميآيد؟ چرا راجع به لغو و از بين بردن فحشا، من فکر 

ميکنم از اين ديدگاهها، آن مواضع در ميآيند؟ چرا حزب سياسی که 
خصوصياتی  چنين  بشود،  استتناج  بايد  ديدگاهها  اين  از  مثال  برای 
اگر بخواهيم  باشد؟ و اينها طبعا نظرات من هستند و  داشته  بايد  را 

ميتوانيم راجع به اين جوانب تک به تک صحبت کنيم.
اين کتاب  از  بدهم من  بود من مبانی کمونيسم را توضيح  اگر قرار 
ميکردم.  اولش شروع  از صفحه  و  بهتر  دنيای  از  ميکردم،  شروع 
ولی سمينار کمونيسم کارگری بايد برود از وسط آن، از جائی به اسم: 
«کمونيسم کارگری و کمونيسم بورژوائی» شروع شود. من جلسات 

اين دو سمينار را ميخواهم از اينجا شروع کنم.
پيش فرض ها و زمينه های عينی کمونيسم کارگری

اثباتی  بحث  يک  کلی،  بطور  کمونيسم  برخالف  کارگری  کمونيسم 
اينکه  به  راجع  است  بحثی  نيست.  چيست،  سوسياليسم  به  راجع 
بگوئيم کمونيسم  نيست که  ليستی  نيست،  اين  و  نيست.  کمونيسم چه 
کارگری اينها نيستند. اين يک «نه» است که به يک تاريخی که به 
کمونيسم  اسم  به  که  معينی  اعتقادات  است،  شده  طی  کمونيسم  اسم 
مطرح شده اند، اردوگاههای معينی که به اسم کمونيسم وجود داشته 
است، داريد ميگوئيد. در نتيجه کمونيسم کارگری نميتواند اثباتا بگويد 
کاپيتاليسم بوجود آمد، پرولتاريای صنعتی رشد کرد، مبارزه طبقاتی 
به يک شکل جديد پيدا شد، ارزش اضافه شد مبنای جامعه، پس اين 
راستش  من.  بحث  برای  نيست  کافی  اين  کرد.  رشد  کمونيسم  جور 
برای خود مارکس هم در خود مانيفست که االن برايتان نشان ميدهم، 
کاَفی نبوده است. مارکس مجبور شد در خود مانيفست کمونيست با 
کمونيسم فئودالی، با سوسياليسم فئودالی، سوسياليسم خرده بورژوائی، 
ما  کمونيسم  که  بگويد  و  بکشد  مرز  خط  آلمانی،  حقيقی  سوسياليسم 
اينها نيست. و چرا فرق دارد؟ خود مانيفست کمونيست يک فصلش 
راجع به سوسياليسم پرولتری و سوسياليسم غيرپرولتری، سوسياليسم 

بورژوائی است. به طريق اولی برای ما اين صدق ميکند.
و  کارگری  کمونيسم  به  ورود  بحث  اين  به  ورود  اساسا  من  برای 
غيرکارگری است. توضيح دادن اين مرزبندی اساسی، به چه ميگوئيم 
کمونيسم کارگری، به چه ميگوئيم کمونيسم غيرکارگری و فرق اينها 
بايد خودش را  يعنی کمونيسم کارگری  اين دومی  چه هست و چرا 
مطرح کند، و چرا روی اين خطوط بايد مطرح کند. در نتيجه شروع 
بحث اين دو سمينار يک بحث پلميکی است به يک معنی، يک بحث 
و  يا من  و  کمونيسم.  ميگفتند  آن  به  که  آنچه  به  نسبت  است  انتقادی 
شما به آن ميگفتيم کمونيسم و بعنوان کمونيسم خودش را به جهان ما 
عرضه کرده و بشريت به آن گفته کمونيسم و نقد آن، و نه فقط نقد 
اردوگاه اصلی آن، بلکه نقد باورها و فرمولبندی ها و تبيين هائی که 
آن کمونيسم از خودش بدست داده و ما فقط بديهی فرض کرديم. من 
به اينها اشاره ميکنم که چه جوری باورهائی که در ميان چپ بديهی 
بلکه خالف  نيست  بديهی  فقط  نه  نيست و  بديهی  کامال  بوده،  فرض 

منظور نظر مارکس و کمونيسم کارگری است.
به هر حال شروع بحث، سمينار کمونيسم کارگری برای من مقدمه ای 
است برای دادن يک روايت ديگر از کمونيسم. ته اين قضيه را که 
نگاه ميکنيم همه ما ميرسيم به يک جا و اينهم يک روايت ديگری است 
از کمونيسم که ميخواهد از خودش دفاع کند، ميخواهد برای خودش 
تبليغ کند و ميخواهد برای خودش همنظر ايجاد کند. اين سميناری که 
من االن مطرح ميکنم يک بار سال ٨٩ انجام شده است. االن ١١ سال 
از اولين سمينار کمونيسم کارگری که در چهارچوب حزب کمونيست 
ايران گذاشتيم و در شهر مالمو در سوئد برگزار شد و آنجا هم عده 
زيادی آمده بودند، ميگذرد. من فکر ميکنم اين سمينار نميتواند تکرار 
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ساده همان بحث باشد. بعضا به خاطر اينکه امروز خيلی بهتر ميتوانيم 
افتاده است،  اتفاقاتی  ببينيم و بعضا بخاطر اينکه  را  جوانب بحثمان 
برای مثال آن موقع کمونيسم اردوگاهی  تفاوتهائی ايجاد شده است، 
ديگری  چهارچوب  در  ما  و  ندارد  وجود  ديگر  االن  داشت،  وجود 
داريم حرف ميزنيم. به هر حال آن موقع کمونيسم کارگری ميبايست 
خودش را از کمونيسم خلقی، غير خلقی، بورژوائی، اردوگاهی، که 
آن موقع بودند، متمايز کند. امروز فکر ميکنم بايد خودش را از يک 
جور کارگر گرائی قالبی هم متمايز کند. اينها تفاوتهائی است که در 
اين جلسه شايد به نسبت ١١ سال پيش بايد به آنها پرداخت و اين تفاوت 
بحث امروز با بحث آن روز است. شايد به يک درجه هم بعد از ١١ 
سال آدم بتواند موجزتر و مفيدتر بيان کند. هرچند که آن نوشته يعنی 
در  مجزا  بطور  اول،  کارگری، سمينار  کمونيسم  بحث سمينار  متن 
اين جلد ٦ مجموعه آثار که قرار است اين روزها چاپ بشود، متن 
کاملش هست و رفقا ميتوانند آن را هم بعدا بخوانند. اميد من اين بود 
که آن جلد منتشر شده باشد و من بتوانم بعنوان يکی از منابع اين بحث 
به شما توصيه بکنم، منتهی از نظر تنظيم و چاپ کار طول ميکشد و 
اميدوارم به جلسه بعدی مان برسد، اگر نرسيد حتما ديگر بالفاصله 

بعد از جلسه حاضر ميشود.
مطرح کردن اين بحث کمونيسم کارگری يکی از مطلوبيتهايش برای 
من اين است که در طول هفت هشت ده سال گذشته بخصوص سه 
چهار سال گذشته، يک نسلی به اين حرکتی که ما داريم ميکنيم پيوسته 
است، چه در ايران چه در عراق و چه در خارج کشور (در ايران 
منظورم کانتکست خود اپوزيسيون ايران است) که آن بحث ١١ سال 
پيش را نه دنبال کرده است، نه از نزديک شاهدش بوده است و نه 
کند.  مرتبط  را  خودش  ميتواند  مباحثات  آن  با  نه  و  ميدهد  قد  سنش 
بخصوص هدف اين جلسه ميتواند اين باشد که مجموعه ای از بحث 
حزب  جديد  اعضای  اينکه  برای  باشد  راهنمائی  بگذارد،  جا  به  را 
کمونيست کارگری، دوستداران بحث کمونيسم کارگری بتوانند بروند 
دوباره باستان شناسانه آن نوشته ها را در بياورند نگاه کنند و بگويند 
اين دارد راجع به آن نوشته ها حرف ميزند و در نتيجه هدف من آشنا 
به  بشود  به يک درجه وصل  است،  آمده  تازه  است که  کردن کسی 
يا بيشترتان در آن  بحثی که قبال شده است. و اگر بعضی هايتان و 
جلسات بوده ايد، يا آن بحثها را از بريد و يا هر چه، بايد به نظر من 
که  باشند  ديگری  کسان  است  ممکن  که  بگذاريد  جگر  روی  دندان 

تکرار اين بحثها برايشان مفيد باشد.
همچنين من ميخواهم ادبياتی که پشت اين بحث هست را يک بار ديگر 
به شما معرفی کنم. کوهی مطلب هست، بدون اغراق کوهی مطلب 
آن  به  و  بياورم  اينجا  را  چيزی  چه  اينکه  انتخاب  برای  من  هست، 
اشاره بکنم مشکل داشتم. بحث کمونيسم کارگری فقط يک بحث «ما 
از کارگر خيلی خوشمان ميآيد، به عالوه مارکسيسم»، نيست. بحثی 
است در سطح اينکه فلسفه مارکسيسم چه هست؟ متدلوژی مارکسيسم 
و  سوسياليستی  جنبش  است؟  پديده ای  جور  چه  حزب  هست؟  چه 
هست  چه  کاپيتاليسم  دارند؟  تفاوتهائی  چه  سوسياليستی  غير  جنبش 
و چه نيست؟ شوروی چه بود و چه نبود؟ طيفی از مقاله و مطلب، 
بگيرد؟ يک  به خودش  بايد چه اشکالی را  بين کارگران  فعاليت  که 
بعضا  نوارهای  تا  شده  چاپ  و  مدون  مطلب  از  بحث،  از  پيکره ای 
چاپ نشده و بعضا مکاتبات چاپ نشده وجود دارند که اين پديده را 
ميسازد. من يک وظيفه ای که برای اين سمينار قائلم يکی اين است که 
برای کسی که عالقمند باشد اين نوشته ها را يک بار ديگر معرفی کنم 
و بگويم اينها هستند، راجع به اين چيزهاست و به چه ترتيبی ميتوانيم 
برويم سراغش و اينها را بخوانيم. و توصيه من اين است که اينها را 
واقعا بخوانيد. ممکن است بحث ١١ سال پيش ما مثل ماشينی که ١١ 

خيلی  آنموقع  ميکنيد،  نگاه  خيابان  در  امروز  و  ساخته اند  پيش  سال 
شيک بود و االن خيلی قشنگ به نظر نمی آيد. ممکن است بحث ١١ 
سال پيش ما با عقل امروز ما هنوز خامی هائی داشته باشد. ولی به 
نظر من وقتی ميروی و آنرا نگاه ميکنی ميبينی که خيلی چيزها در آن 
هست. صحبتهای خيلی جدی ای شده است. روز خودش روی زندگی 
است. من تشويق  داشته  کننده  تعيين  تاثير  آدمهای زيادی  پراتيک  و 

ميکنم کسی که ميخواهد بيايد در اين بحث، آن بحث را دنبال کند.
حزب  جلسه  طبعا  جلسه  اين  بدهم:  تذکر  همينجا  هم  را  نکته  يک 
من قصد يک  نيست،  سياسی  جلسه  نيست، يک  کارگری  کمونيست 
سخنرانی سياسی ندارم، واقعا ميخواهم مثل يک سمينار مباحثاتی و 
بحث آزادی، و يک حالتی از يک مدرسه بزرگساالن باشد که مينشينند 
راجع به يک پديده از نظر علمی صحبت ميکنند. و بيشتر دوست دارم 
نه من را در ظرفيت حزبی در اينجا ببينيد و نه خودتان را و يا کسانی 
که عضو حزبند خودشان را در ظرفيت حزبی ببينند. و کسی هم مال 
تصور  خودش  حزب  مال  را  خودش  ميکنم  توصيه  ديگری،  حزب 
نکند و فرض کند يک مارکسيست و يا عالقمند به مارکسيسم است 
که آمده در اينجا نشسته است و بحثی را گوش ميدهد تا بعد بتواند به 
نقاط قدرت و ضعفش مثل يک بحث علمی و يا بحث تحليلی برخورد 
بکند. خود من هيچ رگه ای از تبليغات سياسی يا فعاليت سياسی برای 
حزب کمونيست کارگری بالفصل در اين بحثم نيست، اين يک سمينار 
راجع به کمونيسم کارگری و ادبياتی که هست و من اگر به اين کتابها 
مراجعه ميکنم، يا به اين نوشته ها مراجعه ميکنم برای اين است که 
اينها ادبيات اين کار است. من اگر جای ديگری سراغ داشتم آنها را 
هم معرفی ميکردم ولی اين نوشته ها بطور مشخص اينهائی است که 

ميگويم، بخاطر اين است که اينها تاريخ اين بحث اند.
جامعيت اين تيتر، بعالوه، به من اجازه ميدهد که هر چيزی ميخواهم 
اينجا  با هم برويم. هر بحثی  ميخواهيم  به هر گوشه ای که  بگويم و 
کمونيسم  به  راجع  اگر  واقعی  بطور  بحثی  هيچ  دارد،  موضوعيت 
باشد بطور واقعی نميتواند خارج از اين دستور قرار بگيرد. و اين 
اينقدر  را  تور  بحث،  يک  شروع  در  الاقل  که  ميکند  کمک  ما  به 
بعدا  بشود  و  باشد  آن  در  موضوعی  هر  بشود  که  بگيريم  وسيع 
بدانيم عالقه مان به چه هست و مشکلمان بر سر چه مقوالت و چه 
کانسپتهائی (concept) است، برويم روی آنها خم بشويم و روی آنها 

کار کنيم. خود تيتر اين خصوصيت را هم برای ما داشته است.
آغاز  بورژوائی،  فروپاشی سوسياليسم  لرزه های  پس  پايان 

تعرض کمونيسم کارگری
انجمن  بحث  بر  بحث، عالوه  کردن  شروع  اصلی  دليل  يک  منتهی 
مارکس، با بحث کمونيسم کارگری اين است که زمان برای تعرض 
مجدد تئوری کمونيستی فرارسيده است. سال ٨٩ تا ٩٢ اتفاق مهمی 
در جهان اتفاق افتاد و آنهم اين بود که پايان کمونيسم به يک نحوی 
اعالم شد، هجوم برده شد، سوسياليستها از هر طرف متواری شدند، 
همان  با  دقيقا  شدند،  متواری  زيادی  عده  يک  و  ايستادند  عده  يک 
جمله ای که من در سخنرانی کنگره ٣ گفتم، در سال ٢٠٠١ به ازاء 
مارکسيست  دوهزار  ايستاده،  و سر موضع  مارکسيست سرخط  هر 
ندارد و  سابق خواهيم داشت و ما گفتيم که ميگويند اين کارها فايده 
اين حرفها به ته رسيده اند و افقی ندارند و کشک بود همه اش. و االن 
ميبينيم که اينطور شد! آن بحثی که آنوقت ما مطرح کرديم در کنگره 
سوم حزب کمونيست ايران بود، گرباچف تازه آمده بود سر کار. و 

االن عينا اينطور شد و شما شاهد بوديد که اين طوری شد.
ولی االن من فکر ميکنم دوره ای است که تعرض مجدد مارکسيسم 
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ميتواند شروع بشود. و به نظر من شاخصهائی برای اين کار وجود 
کارگری  کمونيست  اول حزب  کنگره  در  پيش  پنج شش سال  دارد: 
اين  ايران، بحث «پايان يک دوره» را مطرح کرديم، گفتيم که در 
شش سال، هجوم اين جمعيت به ما تمام شد. هر خبری بود گذشت، 
هجوم بردند، کشتند، بردند، بستند، زدند، منحل اعالم کردند، نامربوط 
بايد  دولت  ميگفت  که  کس  هر  به  بلکه  ما  به  فقط  نه  کردند،  اعالم 
طب مردم را مجانی کند، خنديدند، يک جوری هم خنديدند که يارو 
فکر ميکرد ميخواهند يک روزی سر به نيستش بکنند، اجازه نداشتی 
و  بازار.  و  باشی  فرد  طرفدار  ميبايست  باشی.  جامعه  طرفدار  که 
بازار آزاد اگر يادتان باشد چنان کلمه مقدسی بود که همه چيز را به 
آن احاله کردند. پزشکی، طب، آموزش و پرورش، روابط انسانی، 
اينها  همه  کردند.  وصل  آزاد  بازار  به  را  چيز  همه  معاش.  تغذيه، 
نه  خورد،  ديگ  ته  به  کفگيرشان  کشيد،  طول  سال  چهار  سال  سه 
«بوش»ی مانده بود، نه تاچری مانده بود، نه ريگانی مانده بود، نه 
ريگانيسمی مانده بود و نه تاچريسمی مانده بود. و سوسيال دمکراتها، 
حاال بر مبنای يک خط سومی، دوباره برگشتند، برای اينکه به داد 
وضع  اين  است.  برده  را  سرد  جنگ  ظاهرا  که  برسند  دنيائی  اين 
بکنند. ولی شش سال حمله کردند و  کاری  بايد يک  آش و الش را 
شش سال بدگوئی کردند و شش سال دروغ گفتند سمبلش اين بود که 
مجسمه لنين را با طناب پائين کشيدند، مجسمه را ما نساخته بوديم و 
اعصابمان آنموقع خيلی خورد نشد، ولی مجسمه لنين را بعنوان پائين 
پائين، که کس  به ساحت سرمايه کشيدند  کشيدن سمبل يک تعرض 
ديگری جرات نکند ديگر اين کار را بکند. و در خيابانها چرخاندند 
و انداختند رودخانه. و اين مجسمه را فيزيکی کشيدند بيرون ولی در 
بوديد،  بوديد، اگر شما در کار سياست  دانشگاهی  هر جا، اگر شما 
به طرق  دارند  را  آن مجسمه  که  ميفهميديد  بوديد،  اتحاديه  اگر شما 
پائين. مارکس را از آکادمی بيرون کردند! معلوم  ديگر هم ميشکند 
تاريخ  مارکس،  فقط  نه  است!  بوده  ربط  بی  شده،  تمام  مارکس  شد 
را تمام شده اعالم کردند. گفتند جامعه از اين به بعد در اين مرحله 
جامعه  بود،  بعد خواهد  به  اين  از  است که  اين همانی  است.  منجمد 
همين است، سرمايه داری و بازار. برويد يک فکری به حال زندگی 
شخصی خودتان بکنيد. تغيير ديگر نخواهد بود، آن روندی که بشر 
را از عصر حجر رسانده است به اينجا، با رسيدن به اين مرحله تمام 
شناسی  جامعه  در  زدند،  در علوم  تاريخ.  پايان  گفتند  آن  به  ميشود، 
زدند، در دانشگاهها زدند، در ادارات زدند، در رسانه ها زدند. شما 
يک ژورناليست سوسياليست نميتوانيد پيدا کنيد که در آن پشت بگويد 
ببخشيد مثل اينکه روايت ديگری که شما از اين فاکت داريد ميگوئيد 
هست، من اجازه دارم بگويم؟ اوائل دهه هفتاد اگر شما نگاه ميکرديد، 
از هر دو تا خبرنگار يکی ميگفت من سوسياليستم، از هر سه استاد 
دانشگاه دوتا عکس مارکس در اطاقشان آويزان بود. سال ٩٠ و ٩١ 
در اروپای غربی  اگر ميفهميدند شما سوسياليست هستيد ممکن بود 
خانه به شما کرايه ندهند. برای اينکه چنان تصويری از يک عده آدم، 
يک قطب شکست خورده منفور دادند و چائوشسکو را چسپاندند به 
مارکس و همه را زدند. شش سال طول کشيد. ما در کنگره اول حزب 
کمونيست کارگری بحثی که مطرح کرديم، پايان يک دوره، که در 
جلد ٨ هست، اين بود که اين دوره تمام شد، محسوس بود که فشار 
تمام شده است، و برگرديم سر کار کمونيستی خودمان. آن شش سال 
خيلی سخت گذشت، به هر کسی که در فعاليت کمونيستی درگير بود 
و هر کسی که سعی ميکرد يک عده کمونيست را متحد نگاه دارد. 
خيلی سخت گذشت و خود کسانی که اينجا هستند ميتوانند فکر کنند 
تا  آن شش سال حمله شدند. چند  اسم هائی، قربانی  چه کسانی، چه 
در صحنه ماندند و چه کسانی يواش يواش رفتند کنار و يا رفتند به 
جنبشهای رنگين کمانی ديگر پيوستند؟ از جنبش کمونيستی رفت به 

جنبش دفاع از مستاجرين پيوست برای مثال، برای اينکه شرف داشته 
باشد، هنوز حس کند مفيد است. عده زيادی متواری شدند. شش سال 
گذشت آن فضا برگشت. من امروز بحثم اين است که االن دوره ای 
است که دوباره ميشود که حس کرد تعرض مارکسيستی، نه دفاع از 
خود ما، تعرض مارکسيستی ميتواند شروع بشود و اگر شما عالمتش 
جامعه  عقبدار  بخش  در  برويد  بايد  شما  من  نظر  به  ميخواهيد،  را 
اعتصاب  پاريس  کارگران  ميگفت  جلودارش  چون  بگرديد،  دنبالش 
دعوای  دوباره  است،  شلوغ  فرانسه  دوباره  شد.  تمام  فاز  آن  کردند 
کارگر و کارفرما در فرانسه شلوغ است، و در آلمان شلوغ است و 
ميشود ديد که سه چهار سال آن هم خفه بود. ولی برويد عقبدارهايشان 
را ببينيد، به نظر من شاخص اصلی اين قضيه وزوزی است که در 

آکادمی ها عليه اين مکتب پست مدرنيستی شروع شده است.
ايده آلهای  عروج  دوره  پسامدرنيستی،  منحط  مکتب  عليه 

بزرگ
که  کرد  ُگل  مکتبی  يک  سياسی،  اصطالح  به  تعرض  اين  کنار  در 
بعضيها ميگويند، قديمی است و بعضيها ميگويند ريشه اش جديد است، 
ولی مکتبی ُگل کرد که منکر هر امر جهانی، هر امر جهانشمول، 
وجود  منکر  جامعه،  پيشرفت  برای  مبانی  هر  اصول،  هر  صحت 
روند رو به جلو در جامعه و روند رو به عقب در جامعه بود. پست 
ميرود  ميکند،  شروع  جائی  از  هست  هم  رشته ها  همه  در  مدرنيسم 
اين  آنهم  و  فيزيک.  است  ممکن  حتی  و  شناسی  جامعه  و  علوم  در 
معلوم  جلو  به  رو  جهت  ندارد،  وجود  مسجلی  اصل  هيچ  که  است 
نيست، هر چيزی برای خودش معتبر است. شما يک نمونه کاربست 
و خويشاوندی با پست مدرنيسم را در نسبيت فرهنگی ميبينيد. خوب 
اين فرهنگ اينهاست، آن هم فرهنگ آنهای ديگر است، اگر همديگر 
را سر ميبرند، خوب فرهنگشان اين است! و هيچ چيز بهتری وجود 
يک  نميتوانيم  ما  است،  بهتر  چيزی  چه  بگوئيم  نميتوانيم  ما  ندارد، 
نميتوانيم  ما  حقيقت،  برای  باشيم  داشته  جهانشمول  معيارهای  سری 
ميتوانيم  که  کنيم  ادعا  يا حتی  و  است  گذشته  ما  بر  باشيم چه  معتقد 
داشته  بزرگ  امرهای  نميتوانيم  ما  گذشت،  خواهد  ما  بر  چه  بدانيم 
باشيم، و حتی موضوعات بزرگ برای بحث داشته باشيم. همه چيز 
مشخص، کوچک و محلی است، و همين کوچک و مشخص و محلی 
است که درست و اصولی است، هر امر بزرگ مشکوک است، هر 
روند دروغين است، رو به عقب و رو به جلو، حتی مطمئن نيست 
ميکند!  فکر  اين  به  دارد  باشد،  شده  انقالب صنعتی  انگليس  در  که 
ميگويد مطمئن نيستم، آنچيزی که ما به آن ميگفتيم انقالب بورژوائی 
انگلستان صورت گرفته باشد، آيا واقعا انقالب صنعتی صورت گرفته 
است؟ چون ميگويند اين دسته بندی را خودت يک روزی با منتاليته 
مارکسيستی انجام داده ای، که به اين گفته ای انقالب بورژوائی، به 
آن گفته ای انقالب صنعتی، اگر اينها را کنار بگذاريم، آنها يک سری 
اتفاقات بوده اند. ميشود مبارزه ضد سلطنتی معنی اش کرد يا مبارزه 
عليه خان ها يا مبارزه حتی زميندارها با پادشاه ها تعريفش کرد. چرا به 
آن ميگويند انقالب صنعتی يا انقالب بورژوائی يا عصر روشنگری يا 
هر چه. آن روز برايم خيلی جالب بود. يک اسمهائی بودند که وقتی ما 
دانشجو بوديم، نشان دهنده تجديد نظر در مارکسيسم بودند. اعضای 
حزب کمونيست بريتانيا. يکی يکی آنها را در سمينارهائی ميديديم. 
نماينده ناراحتی از مارکسيسم و بخصوص دشمنی با لنين و دلگيری 
شديد از انگلس. ميخواستند مارکس را از انگلس و لنين جدا کنند که 
يک آدم قابل بحث تری بشود، بعد نصف حرفهای خود مارکس را 
هم قبول نداشتند و تجديد نظر آن موقع ها روی خط گرامشی و روی 
بود. من نگاه  اينها  خط اوروکمونيسم ولی بعدا روی هر خطی اسم 
ميکردم ديدم تصادفا چند تن از اينها هستند که شروع کرده اند به دفاع 
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آکادمی  اگر دانشگاه،  برابر پست مدرنيسم.  از مارکسيسم در  کردن 
ای که خارج جامعه است، شروع کرد بگويد داريد زيادی به مارکس 
تاريخ  از  مارکس،  نويسی  تاريخ  از  و بگويد که چرا  ميکنيد،  حمله 
مارکسيستی  اجتماعی  تبيين  از  کرد،  دفاع  بايد  مارکسيستی  نويسی 
بايد دفاع کرد، من و شما بايد بفهميم که قبال يک خبرهائی شده، چون 
آکادمی کارش اين است که آخر سر بيايد و کاری را که مردم کردند 
را برايشان توضيح بدهد. بگويد انقالب مشروطيت اينجوری بود، و 
انقالب فرانسه هم اينجوری بود و انقالب روسيه هم آن جوری بود. 
قبل از بلشويسم هيچ چيز راجع به بلشويسم نميداند ولی بعدش نسبت به 
آن استاد است. قبل از وقايع يوگوسالوی هيچ تخمينی از اين واقعيت 
ندارد ولی بعدش هشتصد جلد کتاب هست که بله بالکان اينطوری بود. 
اگر اتفاقی در آکادمی دارد ميافتد بدانيد قبال جلوتر اتفاقی افتاده است 
و اين وقوع اتفاقات قبلی را در وجود يک پديده هائی ميشود ديد. در 
اعتراضات کارگری در اروپا که يواش يواش شروع شد و فشار آورد 
بر راست جامعه غربی و مجبورش کرد روی سانتر و مرکز بيايد. 
برای اينکه اگر يادتان باشد ده سال پيش کسی روی مرکز نبود. تاچر 
و تاچريسم، چنان بردی داشت که کسی فکر نميکرد که ديگر توی 
اين مملکت ليبر پارتی بتواند هيچوقت بيايد سر کار. تازه شش سال 
بعدش آمد سر کار. ميخواهم بگويم اگر آکادمی بورژوائی و بعد همان 
آمده  بودند و  برداشته  بيل  که  بريتانيا  برو بچه های حزب کمونيست 
بودند که تيشه به ريشه مارکسيسم بزنند، به صرافت اين افتاده اند که 
در مقابل پست مدرنيسم و انحطاط سياسی و ارتجاعی که با آن هست، 
و  روايت  از  مارکسيستی،  جامعه شناسی  از  مارکسيسم،  تئوری  از 
نقد ادبی مارکسيستی، و از باصطالح تبيين مارکسيستی جامعه حتی، 
دفاع بکنند، ميتوان نشان داد که دعوا يک کمی آنطرفتر بر سر اين 
مساله، شروع شده است و به نظر من هم شروع شده است برای اينکه 
االن فضای ده سال پيش نيست. شما اين را کامال حس ميکنيد. اگر 
بحث ما در اين کانتکست بخواهد جائی داشته باشد، بايد ما هم بپيونديم 
به اين قضيه و يک بار ديگر شايد بتوانيم يک حرکت تئوريکی در 
چپ ايران و در جنبش طبقه کارگر بوجود بياوريم نظير کاری که 

٢٠ سال پيش کرديم.
تفاوتهای مهم در ميان نسل جديد از کمونيستها، مارکسيسم 

پس از دوران "پايان کمونيسم"
بيست سال پيش در دل يک انقالب، ما تفاوتهای تئوريکی مهمی در 
ميان يک نسل از کمونيستهای ايران بوجود آورديم. آن نسل خودش 
به وجود آورد، ما هم فعالينش بوديم. االن دوباره به نظر من ميآيد 
که ميتوانيم از نو کاری بکنيم، يک کار جديد بکنيم، يک تخمير جديد 
صورت بگيرد، يک نسل جديدی از مارکسيست بوجود بيايد از امروز 
به بعد که در انقالب آتی در ايران، الاقل، و در انقالب در منطقه و 
به نظر من در انقالباتی که با توجه به اوضاع به طور قطع خصلت 
بين المللی جهان امروز به خودشان ميگيرند، يک نقش اساسی بازی 
کند، يک نوع مارکسيسمی که حتی پايان کمونيسم را پشت سر گذاشته 
است و ميداند چه ميخواهد. و ديگر بحثهای اردوگاهی به کنار، تبيين 
از خودش و وظايفش برايش روشن است. اگر اين انجمن و بحثهای 
ما بخواهد هدفی داشته باشند، خوشبينانه و بلندپروازانه، اين است که 

به اين پروسه خدمت بکند و سهيم باشد.
دوران  از  که  بودند  گذاشته  باقی  را  اردوگاهی  مخالف  عده  يک  ما 
برژنف دفاع کنيم. ما ايستاديم، وقتی راه کارگر و اکثريت و فدائی 
فرار کردند، ما ايستاديم و از تجربه شوروی در مقابل تاچريسمی که 
هجوم برده بود، دفاع کرديم. خودشان نبودند، رفتند، دمکرات شدند. 
ايتاليا  کمونيست  مثل حزب  بطور غريبی دمکرات شدند  يکهو همه 

که اسم خودش را گذاشته است دمکراتهای چپ و تونی بلر به کنگره 
فعلی شان پيام داده است. همه اينطوری شدند. با خود آنها هم نميشد از 
سوسياليسم حرف زد. کاری که ما توانستيم در آن دوره بکنيم به نظر 
من اين بود که در آن فضای ياس و در آن فضای هجوم، يک سنگر 
نگهداريم،  را  مکتبی  سنگر  يک  و  سازمانی  سنگر  يک  و  سياسی 
را  هايش  روزنامه  نگهداريم،  دورش  را  انسانيش  ماتريال  و  افراد 
ايجاد  انعطاف  ميان خودمان  در  بشدت زيادی  ما  نگهداريم، و  داير 
کرديم تا اين کار را کرديم. يعنی اگر آن موقع ما يک خورده سفت تر 
مينيمم  يک  به  هم  کارگری  کمونيست  حزب  خود  ميگرفتيم،  آن  از 
تبديل ميشد. ما مقررات را لغو کرديم، آزادی عمل داديم، پاپی کسی 
نشديم، تفتيش عقايد نکرديم، گذاشتيم همه باشند، ولی توی اين صف 
واقعا سازماندهی  اين موج گذشت،  وقتی  اين موج بگذرد،  تا  باشند 
حزب کمونيست کارگری تازه شروع ميشود و فعاليت سياسی شروع 

ميشود.
خاصيت  بی  ولی  گذاشت،  را  جلسه  اين  شايد  ميشد  بگويم  ميخواهم 
ميبود، در آن فضا بی خاصيت ميبود، گوش شنوا نميداشت، احساس 
و شوری در آن نميبود، عالقه اجتماعی به دنبال کردنش نميبود و به 
نظر من منجر به بار آمدن هيچ طيف و نسل ويژه ای نميشد. هنوز تا ٥
سال بعد از آن پروسه، چپ سر موضع، به قول آن موقع ها، سرش را 
از سوراخش در آورد، تا ببيند حاال که راستها رفتند، ميشود با پرچم 
سرخ چند قدمی آمد خيابان؟ االن اين فضا بوجود ميآيد، و ميشود به 
نظر من موثرتر حرف زد. من نميخواهم بگويم از فردا که ما شروع 
ميکنيم وقتش اال بال االن است، نه. به نظر من ميتوانستيم هميشه اين 
را دائر داشته باشيم. ولی اين نشريه، (نشريه را به جلسه نشان ميدهد) 
يک نشريه ای اينجا هست، اين نشريه «نقد» است، که البته مال خيلی 
قديم است و يک دوستی به اسم شهرام واالمنش با دوستاش در آلمان 
منتشر ميکنند. فکر کنم بسته شد. من شنيدم که ديگر منتشر نميشود. 
در اين سالها، بيست، سی شماره درآورده، شما ديده ايد؟ بله خيلی کم 
ممکن است ديده باشيد. اگر کار تئوريک ميکرديم در آن دوره، در 
آن فضا ميرفتيم و آن حلقه را بدست ميگرفتيم، شايد اينقدر بی اقبال 
انداختن  باال  شانه  باصطالح  مورد  هم  ما  من  نظر  به  ولی  نبوديم، 
قرار ميگرفتيم. نشريه تئوريکی که ميخواست سال ٩٣ در بيايد، سال 
٩٤ در بيايد و تئوری مارکس را بحث کند، هر چقدر من و شما با 
عالقه برايش مينوشتيم، خواننده اش با عالقه از پيشخوان برنميداشت 
بخواند. ولی به نظر من اين فضا االن عوض شده است. و آن دوره 
آکادمی،  بيرون  خورد  شکست  که  بازار  است.  شده  شروع  تعرض 
بازار شکست خورد! سه چهار سال پيش بازار شکست خورد، ديگر 
کسی حتی جرات نميکند بگويد بازار آزاد جواب مسائل است، حتی 
جرات نميکنند. اپيدمی سرماخوردگی در اين کشور يک بحث اساسی 

را به ميدان آورده و آنهم بحث طب و ناشنال هلث
  national health ( طب عمومی) در اين کشور است. االن بحث 
که  بلر  تونی  متکبر  آروگانت (arrogant) و  دولت  جاست.  همه 
گردن پيش کسی خم نميکرده است، اپيدمی آنفلوآنزا زده و اللش کرده 
و به اين نتيجه رسيده اند که يک فکری بايد به حال اين کرد. ديگر 
کسی نميگويد بدهميش دست بازار آزاد. حتی محافظه  کارها جرات 
نميکنند بگويند اين طب را خصوصی کنيد و جرات نميکنند بگويند 
ديگر  طب خصوصی.  برود  دارد  دوست  کسی  هر  مردم،  بگذاريد 
آن موقع طب چه؟ زندان را داشتند خصوصی ميکردند! که االن هم 
باز در فکرش هستند که زندان را بدهند بخش خصوصی، يعنی يک 
عده ای از ما از نظر کسب، پولمان را بياندازيم عرصه زندانی کردن 
داريم  که  بود  جامعه ای  اين  باشيم!  داشته  درآمد  آنها  سر  از  و  بقيه 
پايمان را از آن بيرون ميگذاريم. به نظر من فضای «بازار» شکست، 
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االن ميبينيم بعد از شکستن برو برو بازار آزاد و ليبراليسم جديد و 
فردگرائی که سه چهار سال پيش به نظر من عمرش را کرد، االن 
دوباره صدای بخشی از جامعه درآمده که نه اينطوری نميشود! جامعه 
آينده  داشته باشد، درست و غلط وجود دارد در آن،  بايد جهت  اوال 
بايد از گذشته بهتر باشد، و مارکس حرف دارد و سوسياليسم حرف 
دارد برای اين قضيه. درست است که سوسياليسم واقعا موجودی که 
امروز داريم ناتوان است در خود کشورهای اروپائی که تعيين کننده 
اند، هيچ مهره کليدی ای نيست، ولی فشار سوسياليسم را ميشود حس 
کرد روی خود بخشهائی از طبقه بورژوا که اين بحثها جواب نيست. 
جنبش ضدکاپيتاليستی که از سياتل تا لندن کار را به شورش کشاند، 
اينها عوارض خودبخودی حرکات و تمايالتی است که در مردم جمع 
شده است. يک مثال ديگر من برايتان بزنم: وقتی پزشکان بدون مرز 
جايزه نوبل را بردند و رئيس آن، رئيس بخش انگلستانش فکر کنم، 
آمريکا  عليه  غرا  سخنرانی  يک  ميکرد،  سخنرانی  جايزه  قبول  در 
اين چه وضعی است در جهان بوجود  و عليه سازمان ملل کرد که 
آورده ايد؟ آنهائی که آنجا نشستند، همه جزو اشراف جامعه سوئد و 
که  است  خراب  اينقدر  کار  هستند.  ديگر  کشورهای  سران  احتماال 
وقتی اين حرفها را زد عليه سازمان ملل و عليه آمريکا، و عليه ايده 
نظم نوين و دخالت نظامی و همه اين کارهائی که پزشک بدون مرز 
آريستوکراسی  آن  کند،  و جور  را جمع  قربانيهايش  برود  که  ميکند 
جهان امروز هم برايش دست زد! سه سال قبل َهوش ميکردند. ولی 
االن فضا اينطور است که حتی ژورناليستی که سانسور را از رويش 
برميدارند، راجع به يوگوسالوی دلش ميخواهد يک چيز ديگری به 
از روی ژورناليست سال هفتاد هشتاد  را  اگر سانسور  بگويد.  شما 
هزار پوندی درآمدی انگليس بردارند، دلش ميخواهد راجع به عراق 
يک چيز ديگر بگويد، وقتی سی ان ان دستش را از روی دهن يک 
ژورناليستش برميدارد او دوست دارد چيزی ديگری بگويد، کار به 
فحش  آمريکا  به  اگر  نوبل  جايزه  مراسم  در  که  است  رسيده  جائی 
بدهيد، و به سازمان ملل ايراد بگيريد که اين چه فسق و فجوری است 
در جهان به اسم آزادی و برابری و اينها ميکنيد، به اسم انسانيت، آن 
عده ای که آنجا نشسته اند، از پادشاه سوئد تا آن کسی که در آکادمی 
نشسته است پا ميشود و دست ميزند طوری که آن بيچاره شش دفعه 
فشار  کنند.  قطع  را  زدنشان  دست  آنها  تا  ميکند  تعظيم  و  ميشود  پا 
روی طبقات حاکمه محسوس است، اينکه کالم مارکسيستی پيدا نکرده 
است اين يک واقعيت جدی است و فقط بخاطر سقوط شوروی و آن 
بساط ده سال پيش نيست. سی سال، چهل سال پيش شروع شده که 
کمونيسم پرچمدار اعتراض نباشد ديگر. ولی االن زمانه طوری است 
که ميشود رفت حرف زد. بحث نظم نوين جهانی کجا رفت راستی؟ 
بحث نظم نوين جهانی تمام شد، کسی هم مدعی به راه اندازی نظم 
باالخره چقدر  ناتو  بيبيند  نيست، فعال مواظب است که  نوين جهانی 
ميخواهد دخالت کند. هيچ عنصری از نظم نوين جهانی، پيدا نيست. و 
اگر يادتان باشد شش سال پيش، هزار و يک تئوری وجود داشت که 
اين نظم بر مبنای جامعه تک ابر قدرتی چه جوری خواهد بود. االن 
بحث رفته دوباره آنجائی که يک طرفش مردم اند که يک چيزهائی 
ميخواهند. نه ابر قدرتهائی که به يک چيزهائی بايد آرايش بدهند. ما 
در آن شش هفت سال، سياسی ايستاديم، من فکر ميکنم وظيفه داريم 
انتقادی  سهم مان را تئوريکی، و به اين جنبش تئوريکی، به جنبش 
فکر  من  بکنيم.  ادا  کند،  زمانه رشد  و  دوره  اين  در  ميتواند  که  ای 
ميکنم ما به عنوان حزب کمونيست کارگری، ما کسانی که در حزب 
کمونيست کارگری بوديم از يک موقعيت ويژه ای برخوردار بوديم، 
برای اينکه ما از صحنه بيرون نرفتيم. و االن درست موقعی است که 
«ديدی گفتيم» مان را بگوئيم و ما ايستاديم را به رخ بکشيم و سعی 
کنيم نيروئی که در جامعه از آن اين خط است را جلب بکنيم و االن 

است که ما بايد وارد بحث بشويم.
يک سؤال: آيا اين پروسه چقدر مارکسيست است؟ به نظرم اين اتفاقی 
که دارد ميافتد مارکسيستی نيست، اين باصطالح توازن قوائی است 
که در جهان به نسبت هفت هشت سال پيش دارد به نفع چپ چرخش 
ميکند. هنوز نشان دهنده قدرت گيری مارکسيسم نيست، ولی به نظر 
من حضور چپ سوسياليست و مارکس را در اين پديده ميشود ديد. من 
دير نمی بينم شرايطی را که مارکس الاقل در آکادميها به دست گرفته 

بشود به خاطر اينکه در جامعه مورد اجرا قرار ميگيرد.
***

به هر حال اينها چهارچوب بحثی که من ميخواهم اينجا عرضه کنم 
را توضيح ميدهد. هدف من بطور خيلی روشنی ارائه مجدد کمونيسم 
ارائه  بايد  فکر ميکنم  که من  آن جوری  کمونيسم  ارائه مجدد  است. 
کمونيسم  ام  گذاشته  را  اسمش  من  که  کمونيسمی  ارائه  و  بشود. 
يک  کنم  سعی  که  بحثها  اين  در  است  اين  ام  وظيفه  من  کارگری. 
تصويری به جلسه بدهم که الاقل شما بدانيد اگر من ميگويم کمونيسم 
کارگری، منظورم از کمونيسم کارگری يک ديدگاهی از مارکسيسم 
پديده  اين  بعد وقتی  نيست و چه چيزها هست. که  است، چه چيزها 
ورژن  اين يک  باشيم.  متقابلی داشته  بتوانيم بحث  ترسيم کرديم،  را 
ديگری از مارکسيسم است، در تحليل نهائی کمونيسم کارگری مثل 
بقيه ورژنها و روايتها و قرائتهائی که از مارکسيسم وجود دارد، يک 
ورژن ديگر است. ورژنی است که من فکر ميکنم به نسبت خيلی از 
ورژنهای ديگر، چهارچوب فکريش را دقيق تعريف کرده است. اگر 
شما بخواهيد ببينيد مائوئيسم چيست، مائوئيسم را به کمک تاريخ چين 
ميدهيد.  توضيح  را  مائوئيسم  انقالب چين  کمک  به  ميدهيد.  توضيح 
اگر بخواهيد فقط بگوئيد انديشه مائو چيست؟، تقريبا به دوتا و نصفی 
جزوه ميرسيد، که االن من فکر ميکنم دهقان چينی به آن ميخندد، آن 
موقع کتاب سرخی بود که در کوهستان جينگان چه جوری تفنگهای 
اصلی  تضاد  و چه جوری  نزنند،  زنگ  که  کنيم  را چرب  خودمان 
داريم، فرعی داريم، طرف اصلی تضاد داريم، طرف فرعی تضاد 
داريم و طرف عمده تضاد داريم و تضاد عمده داريم و چه جوری 
دهقانهای چينی بايد اين جدولها از بر کنيد چون من وقتی ميخوام جبهه 
عوض کنم و با يکی ديگر وارد جنگ بشوم که تا ديروز با آن متحد 
بودم، بنابراين «درباره تضاد» را بخوانيد تا بدانيد چرا من ميخواهم 
از چهارشنبه تضاد عمده را عوض کنم! اين مائوئيسم را اگر بخواهيم 
بعنوان يک ديدگاه واردش بشويم، ادبيات زيادی ندارد. تروتسکيسم 
را اگر بخواهيم ببينيم بدون استالينسم، بدون پديده استالين و انعکاس 
تروتسکی به استالين و واقعيت استالين که بعدا توسط تروتسکيستها 
از آن و  ارکانی  نقد شد، خود مکتب تروتسکيسم را من نميدانم چه 
تفاوتهايش را ميشود نشست و توضيح داد. تروتسکيسم بعنوان يک 
پديده از انقالب روسيه غير قابل تفکيک است. خوب واضح است در 
دوره بعد از تروتسکی هم از تحوالت چپ اروپا غير قابل تفکيک 
است و خيلی متفکرهای بعدی هستند که تروتسکيسم را در شاخه های 
مختلفش توضيح داده اند. ولی باز توضيح ميدهم که تروتسکيسم آن 
که  چيزی  آن  تا  هست  مطلب  بيشتر  آن  به  راجع  که  نيست  چيزی 
تروتسکيستها چه جوری فکر ميکردند، و يا رگه های افکار شان را 
همه ميدانند. رابطه شان با ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم و غيره و 
يا مثال کارگر صنعتی و اروپا و خارج اروپا و غيره. يا فرض کنيد 
شما بخواهيد چپ ضد امپرياليستی که مبنای مبارزه شبه کمونيستی 
در آمريکای التين بود، اگر شما بخواهيد ادبياتش را بگذاريد و بگوئيد 
اينها راجع به جامعه چه ميگويند، راجع به اقتصاد چه ميگويند، راجع 
به دولت چه ميگويند، راجع به تئوری حزب چه ميگويند، راجع به 
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به  ادبياتشان  از  ميگويند،  به سياست چه  راجع  مذهب چه ميگويند، 
دشوار ميتوانيد يک سيستم کامل ساخت. شما معموال مبارزه سياسی، 
مفسرهائی  و  بيوگرافرها  يک  بعد  و  ميبينيد  را  سياسی  جنبش  يک 
هستند که ميآيند و ميگويند مثال اين سازمان زاپاتيستهای مکزيک از 
کارهاشان برميآيد که عقايدشان اينهاست. خود آنها مجموعه عقايدشان 
را به طور منسجم جائی نگذاشته اند که شما بتوانيد ببينيد. خيلی مکاتب 
و ايسمهای کمونيستی که هست: يورو کمونيسم، کمونيسم اروپائی، 
گرامشی را داريم ولی نوشته های کمی از او. ولی گرامشی خودش را 
با اروکمونيسم معادل نکرده است، حرفهای خودش را زده است، آن 
کسی که گفته است اوروکمونيسم معموال چند تا تز مثل تزهای بطور 
مثال پروسترويکا و گالسنوست گرباچف، يک جور خطی را مطرح 
ميکند، مابقی آن يک رئاليتی و يک واقعيت سياسی است. کمونيسم 
و  فقير  العاده  فوق  سياسی  واقعيت  بابت  از  اينها  برخالف  کارگری 
ضعيف است، هيچ پديده ای در جهان ما نيست، مگر اينکه بيائيم در 
چپ ايران و عراق و اپيُزدهايى (episode) را با کمونيسم کارگری 
توضيح بدهيم. غير از آن فقط يک ديدگاه است. يک نقد است. برعکس 
تئوريکی،  ارکان  برداشت  ميشود  را  کارگری  کمونيسم  بحث  است. 
دولت،  به  راجع  تئوريش  سياسی،  اقتصادی،  متدولوژيکی،  فلسفی، 
مارکس،  به خود  راجع  نظرش  انقالبی،  دوره های  به  راجع  نظرش 
جايگاه مارکس در فالن پديده يا  جايگاه فالن پديده نزد مارکس را در 
آن مطالعه کرد، ولی نميشود گفت که کمونيسم کارگری ايدئولوژی 
بوده  منطقه  فالن  در  مثال  برای  تاريخی  مهم  واقعيت  اين  بر  ناظر 
که  مائوئيسم  برخالف  گفت،  ميشود  که  تروتسکيسم  برخالف  است، 
ميشود گفت. کمونيسم کارگری هنوز يک سيستم فکری است، يک 
روايت است از مارکسيسم، يک نقد معين است، يک ورژن و قرائت 
معينی از مارکسيسم است که سعی ميکند خودش را به کرسی بنشاند.
اين کمونيسم کارگری را ما، خيلی از ما، مبنای هويت سياسی خودمان 
قرار داده ايم، فکر ميکنيم اينقدر متعين است که ميتواند ما را توضيح 
بدهد. ميتواند هويت سياسی و فرهنگی و فلسفی و متدولوژيک ما را 
ديگر  يکی  به  کارگری  کمونيسم  ميگوئيم  به خودمان  بدهد.  توضيح 
ميگوئيم پوپوليست به يکی ديگر ميگوئيم مائوئيست. و پيش خودمان 
فکر ميکنيم کمونيسم کارگری به اندازه کافی گوياست برای توضيح 
به  نگرشمان  مان،  بينی  دادن جهان  توضيح  برای  اين هويت.  دادن 
اولويتهای بشر امروز، به اصولی  جامعه معاصر، به روندهاش، به 
ميکنيم  فکر  بشوند،  پياده  بايد  که  آرمانهائی  بشوند،  رعايت  بايد  که 
کمونيسم کارگری اينها را به ما ميگويد. فکر ميکنيم اين ترم و اين 
فرمولبندی نقد ما را به جامعه بيرون در مجموع بسته بندی کند و بيان 
کند. فکر ميکنيم ميشود بر مبناش حزب تشکيل داد و تشکيل داديم. 
ميتواند  باشد.  سياسی  احزاب  سری  يک  ساختن  مبنای  ميتواند  اين 
اين  در  و  کند،  تعريف  ما  برای  حتی  پيروزی  برای  را  استراتژی 
اواخر روش سياسی يک حزب سياسی را حتی برای ما تعريف کند. 
به اين اعتبار برای خيليها، برای هزاران نفر، چند هزار نفر الاقل در 
کل منطقه، ايران و عراق، حاال فعال ساکنين توی اروپا، برای چند 
کامال  نگرش  ديدگاه و مکتب و  کارگری يک  نفری کمونيسم  هزار 
قابل ترسيمی است. يک لغت نيست، يک چيز قابل ترسيم  متعين و 
است که دارد زندگی روزمره شان را شکل ميدهد. فعاليت شان را، 
نظراتشان را و نحوه ای که دارند طرحش ميکنند. با کی در ميافتند، 
جلو چه ميايستند، جلو چه عقب مينشينند، شب و روزشان را در اين 
جامعه چه جوری دارند صرف ميکنند، يک مقدار زيادی اين ديدگاه 
توضيح ميدهد. و اين به نظر من يک چيزی را به ما ميگويد، که اين 

يک تاندانس و يک ترند و يک ديدگاه مهمی است.
ببينيد من پيش خودم فکر ميکردم، قبل از پيروزی انقالب چين انديشه 

مائو چه بود؟ اگر قبل از سال ٤٩، حاال قبل از سال ٢٨ (باالخره مائو 
هم بيست سی سال زحمتش را کشيد)، مائو سال ١٩٢٨و ٣٠ و ٣١ 
و ٣٢ چه هست؟ داشته تازه از کمينترن از پيش استالين برميگشته 

است، مائو آنوقت چه ميگويد؟
 ١٩١٤ سال  در  مثال  بطور  اگر  بلشويکی  انقالب  پيروزی  از  قبل 
زندگی ميکنيد، و ميگويند بلشويسم را بگو، به آن چه ميگوئی که يک 
مکتب عظيم است که جهان را برداشته است؟ اينطور نيست! بلشويسم 
آن موقع يک رگه ای است توی سوسيال دمکراتهای روس، راديکال 
است، کارگری است، توی سازشکاری سياسی منشويکها با استبداد 
سياسی سر سازش ندارد، با بين الملل دو سر اولوسوونيسم و تدريجی 
گرائی و تکامل گرائی تازه دارد يک مرزبنديهائی ميکند. ولی مهمتر 
از همه چه هست؟ توی جنگ جهانی اول ميرود عليه جنگ ميايستد و 
به جای اينکه از بورژوازی خودی دفاع کند، ميگويد اسلحه هايتان را 
برگردانيد طرف بورژوازی خودتان. اين بلشويسم آن موقع است. چند 
هزار نفر آن موقع به معنی فکری فلسفی اش بلشويکند، من نميدانم! 
عده  يک  و  روسيه  از  مهاجرند  عده  يک  کرد.  تحقيق  رفت  ميشود 
کارگراند در روسيه. عمدتا در دو سه شهر اصلی مرکز تجمع اند، و 
ادبياتی اگر هست من و شما از آنها خبر نداريم. ببينيد االن همه آثار 
لنين چاپ شده اند، ما ميتوانيم اينها را بگذاريم جلومان، قبل از ١٩١٧، 
قبل از ١٩٠٨، قبل از ١٩٠٥، و ببينيد کتابهای اصلی لنين چه هست؟ 
وقتی نگاه ميکنيد کتابهای اصلی لنين راجع به انقالب روسيه است. دو 
تاکتيک در سوسيال دموکراسی روس، چه بايد کرد؟، امپرياليسم، که 
اساسا برميگردد به جنگ و رابطه جنگ امپرياليستی و رقابتهايشان. 
و بعد ميرسيم به مقطع ١٩١٧ که لنين شروع ميکند نوشتن در باره 
دولت و هزار و يک چيز ديگر که امروز مبنای بحثهايمان هست در 
تقابل با بين الملل دوم. لنينيسم توسط انقالب روسيه تبديل ميشود به 
ترندی که در زندگی مردم نقش بازی ميکند. نه قبلش! از پيش معلوم 
نبود که بلشويکها يک ترند اساسی در بين چپ جهانی خواهند شد. از 
پيش معلوم نبود. اگر ميخواستی آن موقع اندازه بگيری ممکن بود به 
يک ابعادی برسی که من گفتم. ما هم دو سه تا حزب سياسی هستيم 
روزنامه های  ميکنيم،  فعاليت  ميليونی  کشور شصت  تا  سه  دو  توی 
زيادی هست، وقتی نگاه ميکنيد روزنامه های بلشويکها خيلی از ما 
کمتر  خيلی  کشورشان  عمومی  افکار  روی  نفوذشان  و  است  کمتر 
منطقه پخش  در  دارد  راديو  تا  دو سه  ترند  اين  امروز  است. همين 
از  است،  شده  شروع  است  ماه  چهار  بخصوص  که  يکيش  ميکند، 
انديمشک تا چالوس به آن زنگ ميزنند که بگويند مردم با حرفهاش 
موافقند. از زاهدان تا تبريز. به دنبال کتابهاش ميگردند، يک حزب 
شدنش  تشکيل  بخاطر  که  است،  شده  تاسيس  عراق  در  مشابهش 
ميکند،  جنگ  ميدهد،  کشته  است،  کرده  جمع  خودش  دور  آدم  کلی 
که  است  تشکيل شده  ايران  با  رابطه  در  ميکند. يک حزب  تبليغات 
من فکر ميکنم بدون اينکه غلو کرده باشم، بزرگترين سازمان چپ 
اپوزيسيون ايران است، فعالترينش است. بزرگترينش شايد در تحليل 
نهائی اکثريت باشد، ولی قوی ترين سازمان چپ است، و بزرگترين 
در  مملکت  آن  در  مارکسيسم  پرچم  و  است  راديکال  چپ  سازمان 
دستش است. يک چنين پديده ای قبل از گرفتن هر نوع قدرت است، 
قبل از اينکه حتی ما يک کوچه را گرفته باشيم، قبل از اينکه حتی 
ما  اينکه  از  قبل  باشيم،  داشته  نگه  خودمان  دست  در  را  ده  يک  ما 
حکومت يک استان را اعالم کرده باشيم. اين ترند اين وضع را دارد. 
در نتيجه من فکر ميکنم که بطور واقعی کمونيسم کارگری در کنار 
تروتسکيسم و مائوئيسم و اورو کمونيسم و گرامشی، و فرض کنيد 
چپ نو حتی (که در آن کالس نيست، به طور قطع نيست، به خاطر 
واقعی که زندگی جامعه مهمی را تحت  سياسی  اتفاق  با هيچ  اينکه 
تاثير قرار بدهد، اين مکتب هنوز جوش نخورده است). يک مکتب 
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در شرايط پيشا انقالبی، پيشا قدرت است. ميتواند بشود به آن طريق، 
بماند  ديدگاه ميتواند  اين  اين مکتب،  يعنی  کند.  فوت  و  ميشود نشود 
زير خاک تا وقتی يک روزی يک کسی يک جائی، آنرا در بياورد 
و روی اين پرچم يک کاری صورت بدهد که ياد مردم بماند و مردم 
بگويند آها، پس حاال کمونيسم کارگری يک ترند سياسی است، يک 
ترند چپ معروف است، ميشود راجع به آن حرف زد و در دانشگاه 
حتی پی اچ دی در باره اش نوشت. اينها چه فکر ميکردند؟ چرا اينها 
ديدگاه  االن هنوز  داشت؟  بقيه  با  فرقی  ميگفتند؟ مواضعشان چه  را 
ماست. ديدگاه يک جنبش معينی در خاورميانه است، بعضا توانسته 
يک هوادارهائی در آمريکا و اروپای غربی پيدا کند، بعضا توانسته 
است بحثش را رسوخ بدهد، نقدش را رسوخ بدهد به جاهای ديگر، 
ولی اساسا صحبت چند هزار نفر کمونيست چند تا کشور است که 
به اين سمپاتی دارند، و بعد با نتايج سياسيش به صورت فعاليت اين 

احزاب روبرو اند.
من فکر ميکنم اين مهم است، يعنی اين چيزها را من در تحقير کمونيسم 
به نظر من  در اهميتش ميگفتم.  کارگری نمی گفتم، برعکس داشتم 
کمونيسم کارگری قبل از پيروزی هيچ انقالبی در ايران و عراق و 
کردستانهای دو کشور يا سه کشور، پديده مهمتری از مائوئيسم قبل از 
پيروزی انقالب چين است. برای اينکه آن هيچ تصويری روی هيچ 
چيز نداشت، بيشتر ميشود گفت که حزب کمونيست چين بود که به 
کمک کمينترن داشت سعی ميکرد ژاپن را بيرون بکند. مائوئيسم به 
عنوان مائوئيسم از دل آن پروسه شکل گرفت. در سيستم ما برعکس 
است. در سيستم ما، کمونيسم کارگری يک سيستم مدون است، نگرش 
معينی است از مارکسيسم. مائوئيسم اگر يک روايت معين است از 
مارکسيسم، بخاطر اين است که محققين بعدا رفتند ديدند که يک روايت 
اند. سياستهايشان  بوده است از مارکسيسم. کارهاشان را ديده  معين 
اگر  آها  اند. فهميده اند  بررسی کرده  را  تزهاشان  اند،  نگاه کرده  را 
اينها را بگذاريد زير يک چتر، يک مکتبی ميشود برای خودش که به 
مارکسيسم اينجوری نگاه ميکند. اين بحث، بحث يک مکتب است که 
همين االن ميگويد من يک مکتبی هستم که به مارکسيسم اينطور نگاه 
ميکنم. در نتيجه ابعاد مختلف اين بحث را ميشود شکافت و به نظر 
من به اين اعتبار کمونيسم کارگری مهم است. نه به خاطر اينکه االن 
اصال در سطح پديده هائی مثل مائوئيسم، تروتسکيسم، بلشويسم، اورو 
اينها نيست. همچنين ادعائی  کمونيسم، چپ نو هست. ابدا در سطح 
ما هيچوقت نکرديم. ولی به نظر من ِجرم انفجاری که در آن هست، 
بسيار عظيم تر از اينهاست، برای اينکه اينها عمرشان را کردند تمام 
شد و ديديم چی از آنها در ميآيد، ولی اين يکی منتظر فرصت است 
در منطقه، و اگر فردا به مدت هشت ماه، يک سال تا ده سال در يک 
گوشه ای از آن مملکت، کمونيسم کارگری برای مثال، ايدئولوژی و 
سياست حاکم بر يک حزب سياسی باشد که قدرت را ميگيرد، و بعد 
اعالم ميکند  فرداش  از  کنيد  پياده ميکند، فرض  راسا  را  برنامه اش 
زن و مرد اينجا برابرند، در اين تکه، از اينجائی که پاسگاه ما هست 
به آنطرف، زن و مرد برابرند، بچه حقوق انسانی دارد، مذهب بايد 
برود در سوراخ: حيوانات را نزن، مودب حرف بزن، ، بچه ها را 
اذيت نکن تا بگذاريم حرفت را بزنی، و اينجا مالکيت خصوصی لغو 
است، و همه فرمانی که توی اين کتاب نوشته اجرا ميکند، اگر چه 
شده تا شش ماه اين کار را بکند، آنوقت کمونيسم کارگری به عنوان 
يک ترند سياسی معتبر ميايد روی نقشه، آنوقت يک نفر توی بليوی، 
يک نفر در ايتاليا، يک نفر توی آفريقا ميرود مطالعه اش ميکند، االن 
هم ترجمه ميشود به خيلی زبانها، آنوقت خيلی بيشتر ترجمه ميشود. 
آنوقت ميگويند يک ترندی هم در ضمن پيش آمد در ايران و عراق 
است  ممکن  پرچم.  اين  تحت  و  آمد  پيش  جنبشی  همچنين  منطقه  و 
معادلهای آلمانيش را هم پيدا کنند، اميدواريم اين طوری بشود. فرق 

آينده بقيه در گذشته ماست در صورتی  ما به نظر من اين است که 
که آينده خود ما تازه دارد شکل ميگيرد. و بنابراين مهم است که چند 
بين  کمونيسم  آنتی  اوج  در  نفر،  هزار  چند  ميکنم  تاکيد  نفر،  هزار 
المللی، در اوج پايان کمونيسمی که جهان اعالم کرده است، در اوج 
حکومتهای هار در منطقه، چند هزار نفر به مدت چند ده سال (الاقل 
ده پانزده سال شده است که داريم روی اين خط جلو ميرويم)، ميايستند 
و متحد ميمانند و انرژی شان و زندگی شان را صرف اين ميکنند، به 
نظر من نشان دهنده يک پتانسيل عظيم سياسی اين خط است. و اين به 

ما اجازه ميدهد که راجع به آن حرف بزنيم.
به عنوان يک سلسله عقايد  نه  به کمونيسم کارگری  دارم راجع  من 
دلبخواهی که کسی در خانه رفيقش برای ديگری تعريف کرده است، 
بلکه به عنوان آن ايدئولوژی و سيستم فکری ای که دو تا حزب سياسی 
را با اين مقياس ها در يکی از پيچيده ترين شرايط تاريخ سوسياليسم 
حول خودش متحد نگاه داشت، در صحنه نگاه داشت، مشغول تبليغ و 
ترويج نگاه داشت، مشغول پاسخگوئی به دروغ نگاه داشت، مشغول 
پاسخگوئی به خرافه نگاه داشت، مشغول پناه دادن به انسانهای فراری 
نگاه داشت، مشغول دفاع از حقوق زن نگاه داشت، دارم حرف ميزنم. 
اين مادی است، اين اتفاقات افتاده اند. اين اتحادها وجود داشته است، 
شده اند، اين اتحادها جلوی يک کاسه شدن حکومت ناسيوناليستی را 
اينجا سد کرده است. اين اتفاقها باعث نرفتن يک اپوزيسيون پشت سر 
حاج آقا خاتمی شده است، اين اتفاقات افتاده اند، اين اتفاقات باعث شده 
که چپ ايران مارکسيست تر بشود از چپ پاکستان، از چپ ترکيه، و 
از چپ ايتاليا و از چپ آلمان. مهم است! شصت ميليون نفر فقط در 
آن مملکت زندگی ميکنند، کشور نفت خيز است در خليج فارس. اگر 
شش ماه روی اين ديدگاه تاريخ آن مملکت تحت تاثير آن احزاب قرار 
بگيرد، آن وقت اين ديدگاه ميرود کنار تروتسکيسم، مائوئيسم، چپ 

نو، اوروکمونيسم و مجبور است مثل آنها مطالعه بشود.
به هر حال اين اهميت اين ديدگاه است، منتهی اين فورا من را ميرساند 
الاقل،  من  برای  را  امروز  بحث  پيچيدگی  که  ديگری  نکته  يک  به 
يک درجه هم برای شما، نشان ميدهد. و آن موقعيت من است توی 
ببينيد مشکلی که هست اين است. اين نوشته هائی که از  اين بحث. 
نه  و  نود  کردم  آن صحبت  از  که  ادبياتی  اين  و  کردم،  آن صحبت 
پرچم را  اين  است. و  آدم معينی نوشته  دهم درصدش را يک  نه  و 
بيشتر او مطرح کرده و برده جلو و توضيح داده است، نامه نوشته 
به خاطرش، بحث کرده است به خاطرش، رای داده به خاطرش، و 
نوشته و توضيح داده به خاطرش. اگر فرض کنيد اينطور نبود، اگر 
من سخنران اين جلسه نبودم و شخص ثالثی ميآمد اينجا حرف بزند 
ببينيد کمونيسم کارگری به  کار خيلی ساده ای بود. ميآمد ميگفت که 
آن مجموعه از اصول، احکام و تحليهائی ميگوئيم که اساسا در طول 
سالهای ٨٦ تا ٩٦ توسط آدمی به اسم منصور حکمت در اين نوشته ها 
بيان شده اند، چيزهای ديگری هم بوده است ولی اساسا اگر ميخواهيم 
بدانيم چه هست مجموعه پيکره اصلی اين ادبيان آن است و ميخواهم 
راجع به آن حرف بزنم. يک آدم شخص ثالث ميتوانست راحت برود 
سر آن مطلب. ميتوانست برود ضعفش را بگويد، ولی درعين حال 
ميتوانست برود قدرتش را بگويد بهتر از من. ميتوانست به صورت 
اين  حساب  به  نوشتند.  نمی  تکبرش  حساب  به  و  بگويد  ابژکتيو 
نميگذاشتند که دارد از کتابهای خودش تعريف ميکند. يک آدم شخص 
اين شخص  که  کند.  بحث  عينيتش  در  را  ديدگاه  آن  ميتوانست  ثالث 
اينها را گفته است، و آن آدم ميتوانست برود ريشه هايش را پبدا کند. 
غير  ميشود  ديگر  چيزهای  خيلی  بر  حمل  و  است  سخت  من  برای 
از جستجوی حقيقت. اگر بيايم بگويم رفقا! ريشه های بحث کمونيسم 
کارگری به طور واقعی، برميگردد به دو سه نفری که به جای اينکه 
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در ميان چپ ايران بزرگ بشوند، با چپ انگلستان بزرگ شده اند. 
اين در اين پديده مهم است. اگر ميخواهيم اين پديده را بشناسيم اين مهم 
است در آن که بدانيم کسانی که منشا خط مشی ای که داريم اينجا بحث 
ميکنيم شدند، آنطور که من در جواب راه آزادی گفته ام، علتش اين 
است که ريشه های چپ ما نه از گذار از امام حسين به چه گوارا، و نه 
از دکتر مصدق به لنين است. ريشه هايش در غرب است، ريشه های 
اگر  است.  انگليس  در  ما  بحث  ريشه های  است،  آلمان  در  ما  بحث 
شخص ثالث اين حرف را ميزد ميتوانست بيشتر سنگ تمام بگذارد 
منشا  که  حميدتقوائی  يا  حکمت  منصور  آره  بگويد  و  بحث  اين  در 
پديده ای به اسم سهند و اتحاد مبارزان کمونيست بوده اند، علت اينکه 
اين ديدگاه به اين صورت شکل گرفت، اين است که به طور عينی در 
آن لحظه اينها کمونيسم شان را از مشی چريکی ايران نگرفتند، اينها 
از مائوئيسم برنخاستند، اينها در رابطه با چپ انگلستان رشد کردند، 
و پارامترهای ديگری در کمونيسم برايشان مطرح بود. در آن مقطع 
رنگ شرقی و جهان سومی نداشت يا رنگ ضدامپرياليستی نداشت. 
کمونيسم شان بيشتر ضد کاپيتاليستی بود. من ميتوانم و شما را با خودم 
ميبرم به ادبيات اتحاد مبارزان کمونيست، برای اينکه رگه های فکری 
کمونيسم کارگری را آنطوری که در بيست سی سال گذشته در ايران 
شکل گرفته است را به شما نشان بدهم و پايه های اجتماعی آن را هم 
به شما نشان بدهم، در نتيجه اين تاريخ را برايتان بگويم. اگر کسی 
شخص ثالث بود به نظر من با راحتی بيشتری اين کار را ميکرد. و 
من از شما ميخواهم که من را ببخشيد اگر در طول اين بحث مجبورم 
مدام به نوشته های خودم برگردم، يا به سازمانی که خودم عضوش 
با آنها کار کردم و اينجا اسمشان  آدمهائی که من  بودم، و يا معدود 
هست. کتابهای زيادی هست که شما بايد بخوانيد، نوشته های زيادی 
هست که من فکر ميکنم برای کسانی که در اين بحث شرکت ميکند 
بايد بخوانند برای اينکه بتوانند نظر داشته باشند. بخش زياديش را من 
به کمونيسم  ام و الجرم يک مقدار زيادی بحث کردن راجع  نوشته 
چه  لحظه  هر  در  اينکه  به  راجع  کردن  بحث  من،  برای  کارگری، 
گذشته است که اين را گفتيم، چرا از اينجا به آنجا رفتيم، نه اينکه اين 
ايده چرا به صورت آبستره مطرح شد، من ميتوانم به شما به عنوان 
اين  شاهد عينی پروسه شکل گيری بحث کمونيسم کارگری، بگويم 
پديده اينطور شد که بيان شد، زير اين فشارها اينطور بيان شد، اين 
اين  ما  برای  تئوريکيش  ولی ماحصل عينی  دنبال ميکرد،  هدف را 
است. اين کار را مجبورم بکنم و حمل بر باصطالح خود محور بينی 
من در اين بحث نکنيد. فکر ميکنم يک ناظر ابژکتيو ميتوانست بيايد 
در باره من و جايگاه ابژکتيو من را در اين بحث بگويد و به نظر 
من حق دارد بگويد، يا اگر فرض کنيد کورش يا فريبرز ميخواست 
من  ولی  ميکرد.  بحث  ميبايست  همينجوری  ميکرد  سخنرانی  اينجا 
هم مجبورم اين کار را بکنم. منتهی اين ضررش است برای من که 
من نميتوانم همانطور که از مارکس، از کاپيتال مارکس دفاع بکنم و 
بگويم اين خطش هست ببين چقدر قشنگ نوشته، اين بحثش برميگردد 
به آن بحثش و اين برميگردد به آن جای ايدئولوژی آلمانی، به همان 
اينجا را  نادر چقدر  بيايم بگويم ببين  به خودم اجازه نميدهم  سهولت 
قشنگ نوشته است، اين بحثش برميگردد به فالن جلسه و فالن نامه 
و به جلسه اتحاد مبارزان کمونيست و به جلسه اش برای مثال در هايد 
حيف  و  ندارم  را  عمل  آزادی  اين  ميکرد.  بحث  فالنی  با  که  پارک 
است، من فکر ميکنم اينها مربوط است به تاريخ اين قضيه، در يک 
فرصت ديگری شايد بتوانيم اينکار را بکنيم، شايد بشود در آن تاريخ 
شفاهی که قرار است بعدا بنشينيم راجع به تجربه سياسی همه مان با 

هم بحث کنيم و ضبط کنيم، آنجا بحث کنيم.
ثالث  شخص  گرچه  که،  است  اين  ُحسنش  دارد،  حسنی  يک  منتهی 
شما  اگر  بزنم.  مثال  يک  بدهيد  اجازه  که  بگويد،  عميق تر  ميتواند 

به سينما  راجع  را بنشانيد و بگوئيد  يا هيچکاک  فلينی  يا  آلن  وودی 
حرف بزن، بگوئيد راجع به فيلمهای خودت حرف بزن، يک درجه 
ميتواند از يک نظرهائی محدودتر، چون نميتواند بگويد ببينيد چه فيلم 
برداری ای! به به اينجا واقعا چقدر قشنگ فيلم برداری شده!، مجبور 
اينطوری  که  ميکردم  حس  اينطوری  فيلم  اين  توی  من  بگويد  است 
گرفتم و يا محظوراتمان اين بود. ولی هنوز هيچکاک و وودی آلن و 
فلينی راجع به اين فيلمها که حرف ميزنند خودش اينجاست و فيلمها 
کمونيسم  در  گفتم  ولی  خودش.  اينهم  و  فيلمها  اين  تمام.  و  آنجاست 
کارگری ما شروع پروسه ايم، و در نتيجه داريم مينويسيم، انگار دسته 
داريم  مان  تاکنونی  فيلمهای  به  راجع  ديگر  فيلم  يک  بشينيم  جمعی 
ميتوانيم  نتيجه  در  است.  اين  از نظر عينی  ما  االن وضع  ميسازيم، 
بحث را ببريم آنجا که بايد برود. ديگر مجبور نيستيم، فيلمهای يک 
نفر نيست که رفته و يا فوت کرده و ما نميتوانيم نه در آن دست ببيرم، 
نه صحنه ای به آن اضافه کنيم نه دوبله اش را عوض کنيم. ما نشسته 
ايم در اين جلسه، اين شروع فاز جديدی در بحث کمونيسم کارگری 
است، کسی از بيرون سرقفلی نداده که اينها را بشنود، اگر داده در 
بيائيم و با هم جلوترش  در نتيجه ميتوانيم  همين جلسه نشسته است، 
ببريم. ميتوانيم نقدمان را تدقيق کنيم، ميتوانيم بگوئيم اين فرمول ايراد 
دارد، ميتواند بحثهای جديد کمونيسم کارگری که در اين سلسله بحثها 
بيرون ميآيند از قبلی ها بهتر باشند، روشنگرتر باشند و متعلق به يک 
حرکت جديدی باشند، الزم نيست در آن کتابها بماند. اين آزادی عمل 

را به ما ميدهد.
ميشود  تبديل  و  ميشود  تحويل  نهايتا  کارگری  کمونيسم  بحث  منتهی 
به اينکه من بيايم ورژن خودم را از مارکس برای شما تعريف کنم. 
آخر اين پروسه وقتی برميگردی و به آن نگاه ميکنی، اين است. که 
شما  برای  سازيش  فيلم  و  فيلمهايش  به  راجع  بگذاريد  را  هيچکاک 
هدفش  نهايت  در  کارگری  کمونيسم  بحث  حال  هر  به  کند.  صحبت 
نسبت  به  آگاهتری  موقعيت  در  را  کمونيست  عده  که يک  است  اين 
کنيم  فکر  يعنی  بدهد،  قرار  ميدانند،  خودشان  وظيفه  که  کارهائی 
از  عده ای  يک  که  باشيم  رسيده  اينجا  به  ما  سمينارها  اين  آخر  اگر 
ما خيلی مسلط باشند به اينکه نقطه قدرت حرکت ما اينجاست، نقطه 
ضعفش اينجاست، آينده اش به اين سمت است، و من ميتوانم بروم در 
يک تريبونی اين بحث را بين صد نفر ديگر ببرم و آن نيرو را بر 
مبنايش درست کنم. هدف نهائی اين حرکت همانطوری که نقطه نظر 
به  راجع  بحثی  نميتواند  نباشد.  دنيا  تغيير  نميتواند  است  مارکسيستی 
کمونيسم کارگری نهايتا مربوط به اتحاد و وحدت کمونيستها و تغيير 
جهان از آب در نيايد، حتی اگر من و شما بخواهيم ترمز بگذاريم خود 
اين بحث خاصيتش اين است. نتيجه اگر ندهد، من در اين جور جلسات 
بوده ام، اگر خيلی طول بکشد يک عده ميروند و يک حزب جديد در 
که  است  اين  کمونيستی  بحث  بگويم خاصيت  ميخواهم  ميسازند.  آن 
وقتی شما خوب به آن گوش کرديد يا تحريک ميشويد برويد کاری که 
فکر ميکنيد درست است باالخره برويد بکنيد، و اگر اين کار را بکنيد 
واقعا آنوقت ما ايده آل بوده ايم، اگر اين بحث اينجا بتواند باعث شود 
که خيلی بيش از اين کادر، متفکر و رهبر سنتز بشود و ساخته بشود 
برای دور جديدی از فعاليت کمونيستی کارگری که جلو ماست. اين 
به صورت سينوسی طی شده است، به نظر من برای دوره ای طوالنی 
آدم جديدی در اين قلمرو پا به ميدان نگذاشته است، در جنبش ما در 
جنبش چپ. همه کسانی که امروز صاحب نظرهای چپ ايران اند، 
محصول انقالب ٥٧ اند يا به يک درجه ای استخوانشان را آنجا خورد 
کرده اند، شهامت ابراز نظر در مورد احکام بزرگ امروز را آنجا 
پيدا کرده اند. در فاصله انقالب ٥٧ تا االن، يعنی از آن چپی که آنجا 
آمد تا چپی که به سوی انقالب جديدی بخصوص در منطقه  بوجود 
ميرود، ايدئولوگهای جديدی متاسفانه آدم حس نميکند که شکل گرفته 
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باشند. چهره هائی که بگوئيد آينده جنبش کمونيستی، جنبش چپ دست 
اينها ميافتد و االن از ناصيه شان پيداست. هدف اين سمينار بخشا اين 
است که ما را متوجه اين بکند و چه بسا کمک کند که کسانی پا در اين 
راه بی اجر بگذارند. به هر حال من ميرسم به آخر آن چهل دقيقه ای 

که قرار بود دفعه اول صحبت کنم.
بعد از اين نکته ميروم طرحی راجع به کل سمينارها ميدهم که در 
هر بحث چه خواهيم گفت و بعد وارد بحث امروز ميشوم. اگر کسی 
ميخواهد سؤالی و يا نکاتی را مطرح کند االن ميتوانيم يک ده دقيقه 

يک ربع اين کار را بکنيم.
سؤاالت

سؤال:  سؤالی که من داشتم در رابطه با بخش اول صحبتهای شما 
بود، ... (بقيه نا مفهوم)

احزاب  ديد،  را  جنبه اش  دو  بايد  احزاب  اين  من  نظر  جواب:  به 
البته نه  طرفدار شوروی يک مزيتی که بر جريانات تروتسکسيت، 
بيشتر تروتسکيستها، و بخصوص بر مائوئيستها  همه تروتسکيستها 
توی اروپا داشتند اين بود که اينها پايه شان در بين بخشهائی از طبقه 
پارتی  کمونيست   ، (CP)پی سی  احزاب  هميشه  يعنی  بود.  کارگر 
های قديم اروپای  غربی يک پايشان در جنبش کارگری بود و طبعا 
به  کشورها  اين  کمونيست  و  راديکال  کارگرهای  از  زيادی  بخش 
حزب کمونيست فرانسه، به حزب کمونيست حتی بريتانيا، به حزب 
کمونيست ايتاليا تا وقتی که بود، سمپاتيک نگاه ميکنند. به نظر من آن 
خط مشی و آن ديدگاه و آن تعلق اردوگاهی که اين احزاب را شکل 
ميداد هيچ نقشی ندارد در آينده کمونيسم، ولی به نظر من ماتريالی که 
بخش زيادی از اين احزاب را ميساخت، بخصوص در سطح صفوف 
آن ساخته  آينده روی  اين  بايد  که  است  ماتريالی  همان  کارگر  طبقه 

بشود. به اينهم گفتم ميرسم.
بر  کارگری  کمونيسم  هائی  دوره  يک  در  نامفهوم)  سؤال: (کمی 
جنبش کارگری کشورهای معينی تاکيد دارد، يک زمانی مارکس و 
مثال  بطور  که  حالی  در  دارند  توجه  آلمان  کارگر  طبقه  بر  انگلس 
انگلستان پيشرفته تر است، سؤال اين است که چرا فکر ميکنيد خيلی 

روشن تر در مورد ايران اين مساله صدق ميکند؟
به روند  آن سرعتی که  انقالب ٥٧ و  نقش  فکر ميکنم  جواب: من 
آگاهگری، خودآگاهگری و همينطور جستجوگری سياسی جامعه داد 
تعيين کننده است و همينطور به سؤال داشتنها و جواب پيدا کردنهائی 
که در جامعه بود، به نظر من در فاصله سال ٥٦، ٥٧ تا ٦٠ و ٦١ 
به اندازه تمام بيست سال قبلش و بيست سال بعدش روی هم فعاليت 
فکری و  سياسی صميمانه و عميق در جامعه برای پيدا کردن پاسخ 
و  است  آلمانی  مارکس  کنم چرا  فکر  بايد  من  حاال  صورت گرفت. 
مثال انگليسی نيست، ولی در رابطه با خود ما و اينکه چرا خط ما 
توانست اين دو سه هزار نفر را در منطقه دور خودش جمع بکند، و 
يا الاقل آلترناتيوی درست بکند در مقابل چپی که الاقل تا آن زمان 
فکر  تاريخی، من  واقعه  اين  به  نسبت  ترند  فرعی  االن  آنها  و  بود، 
در  است.  انقالبی  دوران  بخش  تحول  انقالبی  خصلت  نتيجه  ميکنم 
دوره انقالبی واقعا هر يک سالش هزار سال است و هر يک روزش 
تاثيری که بر پروسه سياسی دارد را در دوره  هزار روز است، و 
بعدش ميبينيم که اينطور نيست. برای مثال در دوره انقالبی تئوری 
خيلی سريع توده ای ميشود، خيلی سريع مطرح ميشود ديد که از اين 
تئوری چه استنتاجات عملی ای ميشود و پس فردا در مواجهه با جناح 

راست يا چپ حکومت يا فالن حزب از آن چه نتيجه گيری ميشود 
گرفت. برای مثال کل بحث دفاع از بورژوازی خودی در مورد جنگ 
ايران و عراق مطرح شد و چپ ايران يک بار و در ١٥ تا ٢٠ روز 
مرور کرد رفت و گفت. همه رفتند آن ادبيات کمونيستی را از زير 
خاک کشيدند بيرون و خواندند تا ببينند راجع به جنگ ايران و عراق 
چکار بايد کرد. يا آيا از دولت موقت بازرگان دفاع ميکنيم يا نه، اگر 
دقت کنيد، تقريبا همه لنين را دوره کردند در آن دوره. به نظر من آن 
فعل و انفعال و سرعت فعل و انفعال سياسی که در دوره انقالبی بود 
تعيين کننده بود. من فکر ميکنم، و اتفاقا در اين بحثم به آن برميگردم، 
که وقتی که دوره انقالبی به آخر ميرسد، کال بحثهای دوره جديد ما 
تحوالت  به  من  ميخورد.  زمين  واقعه  آن  چطور  و  ميشود،  شروع 
حزب کمونيست ايران و به شيوه مشخص بحث کمونيسم کارگری، 
از سال ٨٥، ٨٦ به بعد برميگردم و به اين حتما اشاره ميکنم. به نظر 
من در آن مومنتوم (momentum) و ضرب  انقالب، پديده هائی را 
به صحنه جامعه پرت کرد و بعد وقتی انقالب تمام شد، فروکش کرد، 
انقالب خودش ديناميسمش را از دست داد، يک عده فعال حاصل از 
انقالب، و کمونيست حاصل انقالب، نهايتا حاصل انقالب ممکن است 
از قبل هم فعال بوده اند، ولی موجوديت سياسی و مطرح بودنشان 
را از انقالب داشتند، اينها ماندند و واقعيت سياسی حاصل آن دوره 
انقالبی. از آن دوره به بعد ديگر بحثها چيز ديگری است. اگر ما اين 
بحثهای کمونيسم کارگری را به جای بحثهای مارکسيسم انقالبی، اگر 
ما با بحثی که همين االن داريم برويم در ايران، پروسه و آن منحنی 
بود که  اين خواهد  از  بود، بسيار خيره کننده تر  که شاهدش خواهيد 
نقد شد، خيلی  پوپوليسم  حتی در مورد آن دوره شاهديم. که چطور 
کند بود به نظر من االن، آن موقع کند بود. ولی اگر با همين بحثهای 
امروز ما فردا در شرايط نيمه انقالبی برويم ايران، شما ممکن است 
شاهد اقبال چند ميليونی از طرف کارگران، از طرف بخش وسيعی 
و  رهبران  عروج  شاهد  همينطور  و  باشيد  بحثها  اين  به  جامعه  از 
خطور  ذهنمان  به  اصال  ما  که  باشيد  ديدگاه  اين  برای  سخنگوهائی 
ايران،  اينکه چرا  است.  کننده  تعيين  انقالبی  نظرم دوره  به  نميکند. 
پاکستان هم ممکن است و غيره، ايران به نظرم يک رگه هائی در آن 
بود که فرق داشت با ساير کشورهای منطقه. من فکر ميکنم انقالب 
مشابهی توی برزيل هم ميتوانست اين نتايج را به بار بياورد. انقالب 
مشابهی در کشورهائی مثل يونان به نظرم ميتوانست اين نتيجه را به 
بار آورد، انقالب مشابهی در ترکيه يا يونان به نظرم ميتوانست اين 
افتاد، يک دوره  انقالب اتفاق  ايران اين  بياورد. در  نتايج را به بار 
قطع  به طور  قبل از سی خرداد  آمدن خمينی،  از  قبل  کوتاهی، من 
آن  اينکه  در  بود  کننده  تعيين  نظرم  به  وقايع  آن  است.  نظرم  مورد 
بحثها پرو بال بگيرند. چون من فکر ميکنم همه بحثها هر جا هست، 
آنها جلب ميشوند. همه  به  تعداد کافی مردم  است که کی  اين  سؤال 
بحثی همه جا هست، اگر شما برويد بگرديد بين سازمانهای چپ همه 
جا ديدگاههای کمابيش مشابه همه اينها پيدا ميکنيد. سؤال اين است که 
ديدگاههای چه بخشی تبديل ميشود به ديدگاه قدرتمندی که ميتواند در 

يک صفوفی منشا اثر باشد.

تمايزات اجتماعی طبقاتی کمونيسم کارگری
سلسله  يک  بعد  و  باشيم  داشته  سمينار  چند  که  بود  اين  من  طرح 

سمينارهای تک موضوعی.
بدهيم،  ادامه اش  ميخواهيم  و  باشد  بود  قرار  امروز  که  اول  سمينار 
خطوط  کارگری،  کمونيسم  طبقاتی  و  اجتماعی  تمايزات  به  راجع 
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هويتيش از نظر طبقاتی و اجتماعی، مشاهدات اوليه و نقطه عزيمت 
بحث کمونيسم کارگری چيست، جوهر بحث کمونيسم کارگری چيست 
و چهارچوب اصلی اين ورژنی از کمونيسم که ما از آن حرف ميزنيم 
چيست و همينطور اين صفت «کارگری» چکار ميکند، چه جايگاهی 
که  بشکافم  را  بحث  اين  مفصال  ميخواهم  باشد.  دارد،  بحث  اين  در 
چرا ما اين بحث را کمونيسم کارگری تعريف ميکنيم و محتوای بحث 

امروز شايد برگردد به کلمه کارگر و جايگاهش در بحث ما.
کمونيسم  اين  اصلی  مواضع  روی  برويم  بود  قرار  دوم  سمينار 
و  تئوری  کارگری،  کمونيسم  دکترين  ديگر  عبارت  به  کارگری، 
برای  کنيم.  بحث  يک  به  يکی  را  کارگری  کمونيسم  اصلی  تزهای 
نمونه بطور مثال بحث متد ما در تئوری و بحث متد مارکس، بحث 
پراتيک در مارکسيسم، جايگاه مقوله پراتيک در مارکسيسم، تبيين ما 
از ماترياليسم تاريخی، مارکسيسم و طبقه، مساله مبارزه طبقاتی، نقد 
ما بر سرمايه داری، توصيف ما از جامعه سوسياليستی، تعريف ما از 
دولت و مقوله اصالحات و انقالب و همينطور باز دقيق تر در مورد 

کمونيسم غير کارگری. اين شد موضوع سمينار دوم.
بشينيم و يکی يکی  بود  به بعد همانطور که گفتم قرار  سمينار سوم 
تيتر تک موضوعی  پنج شش  بتوانيم  شايد  بهتر  دنيای  اين بحث  از 
انتخاب کنيم، تک موضوعی يا تک عرصه ای، که به آنها بپردازيم، 
اجتماعی  خواستهای  و  شعارها  بحثهای  ميشد  ديگر  معنای  يک  به 
همينطور  و  مختلف،  مسائل  سر  بر  ما  اجتماعی  جهتگيريهای  ما، 
اينها  سياسی.  جنبش  يک  عنوان  به  کارگری  کمونيسم  استراتژی 

موضوعاتی است که ما در سمينار سوم بايد بگوئيم.
دو جمله ای که اساس کمونيسم کارگری را توضيح ميدهند

به هر حال من وارد اين بحث اولمان ميشوم، خيلی وقت نداريم، و 
االن ساعت ٥ است، سعی کنيم يک نوبت راجع به آن صحبت کنيم، 
من شک دارم به آخر اين يادداشتها بتوانم برسم. دو جمله به نظر من 
اساسا کمونيسم کارگری را توضيح ميدهد: يکی اين جمله ای است که 
حتما در جاهای ديگر هم زياد هست، در مانيفست هم دارد، من فقط 
اينجا از اصول کمونيسم انگلس نقل ميکنم. ميگويد: «کمونيسم دکترين 
شرايط رهائی طبقه پرولتارياست». کمونيسم آن انديشه و آن مجموعه 
احکام و آن تئوری و آن دکترينی است که ناظر بر شرايط و ملزومات 
اسناد  در  است.  کمونيسم  فرض  اولين  اين  پرولتارياست.  رهائی 
مارکس و انگلس هر جا برويد، اصال در مارکسيسم هر جا برويد اين 
را تکرار ميکنند که کمونيسم دکترين رهائی طبقه کارگر است، آن 
انديشه ای است که ناظر بر شرايط و ملزومات رهائی پرولتارياست. 
اين را که گفتم از اصول کمونيسم بود. منتهی بحث اينجا تمام نميشود، 
را  جمله  اين  انگلس  مانيفست،  آلمانی   ١٩٨٣ چاپ  بر  مقدمه ای  در 
ميگويد و باز به طرق مختلف جاهای ديگر هم تکرار شده است، من 
ام، و آن  برايتان آورده  به آن برخوردم خط کشيدم و  اوليش را که 
اين است که دارد ميگويد که مارکس سهمش در اين تئوری چه بود؟ 
جائی  يک  به  طبقاتی  مبارزه  که  است  اين  مارکس  «بحث  ميگويد: 
رسيده است که پرولتاريا نميتواند خودش را آزاد کند به عنوان طبقه 
استثمار شونده، خودش را از طبقه استثمار کننده خالص کند، بدون 
اينکه همراه خودش همه را آزاد کند و به همه اشکال استثمار خاتمه 
بدهد. و کال نقد استثمار و جامعه طبقاتی را خاتمه بدهد». اين دو تا با 
هم به نظر من تمام ستونهائی است که کمونيسم کارگری روی آنها بنا 
شده است. و به نظر من هر کمونيسم غيرکارگری را که نگاه کنيد، 
پا ميگذارد. کمونيسمی  آنها را دارد زير  اين ها يا هر دوی  از  يکی 
چينی  دهقان  رهائی  علم  بلکه  نيست،  کارگر  طبقه  رهائی  علم  که 

است، کمونيسمی که علم دمکراتيزه شدن جنبش تريديونيونی است، 
کمونيسمی که علم ساختمان اقتصادی يک کشور است، کمونيسمی که 
با رژيم عروسک امپرياليسم  علم مبارزه ضدامپرياليستی و مبارزه 
است، ولی علم رهائی طبقه نيست، از اين کمونيسمها زياد داشتيم، 
من به تک تک بعدا ميرسم و نشان ميدهم که چطور چپ ايران يکی 
گويد.  نمی  را  تصوير  همه  هنوز  هم  اين  ولی  روايتهاست.  اين  از 
کمونيسمی که فکر ميکند کارگر آزاد ميشود و ميتواند آزاد بشود بدون 
آزاد کند هم يک جور کمونيسم  اينکه همراه خودش همه جامعه را 
غيرکارگری است. برای اينکه تمام اهميت مارکس و مارکسيسم اين 
است که: ١- کمونيسم علم رهائی طبقه کارگر مدرن صنعتی است، 
يعنی نمی شده هفتصد سال پيش انتظارش را داشته باشيد، اين کارگر 
و اين جامعه نبود، کارگر صنعتی ميآيد، پرولتری ميآيد که علم رهائی 
او، علم شرايط و ملزومات رهائی اين طبقه ميشود کمونيسم، ميشود 
دکترين کمونيسم و ٢- بعد فهم اين مساله که بطور عينی، نه به خاطر 
اينکه طبقه کارگر خيلی طبقه بامعرفتی است، بطور عينی اين طبقه 
نميتواند رها بشود بدون اينکه همراه خودش همه کس را رها بکند. 
و اگر کمونيسمی هست که فکر ميکند کارگر ميتواند رها بشود بدون 
اينکه همراه خودش همه اشکال ستم، و همه اشکال استثمار، و جامعه 
مبتنی بر ستم و استثمار را هم از بين ببرد، آن هم کمونيسم نيست. 
و اگر کمونيسم کارگری که حاال من برايتان توضيح ميدهم و اينجا 
سراغ صفت کارگر ميروم، تمام قضيه اين است که نشان بدهم چه 
جوری اين ديدگاه اين دوتا شرط را همراه با هم ميبيند، و چه جوری 
اين دو تا اجزا را با هم دارند. بحث لطف طبقه کارگر به بقيه نيست 
که همراه خود آنها را هم آزاد ميکنند. نه بحث مارکسيسم اين نيست، 
بحث کمونيسم کارگری اين نيست، ميگويد کمونيسم آن جنبشی است 
که برای اينکه آزاد بکند، بايد چيزی را در جهان عوض کند که اگر 
آن چيز را عوض کنيد، آنوقت ديگر هيچ جور ستمی باقی نمی ماند. 
بحث لطف، رحمت، عالقه به آزادی طبقات ديگر نيست، بحث اين 
برای  کارگر،  عنوان  به  خودش  آزادی  برای  کارگر  که طبقه  است 
اينکه ديگر کارگر مزدبگير نباشد و برای اينکه ديگر استثمار نشود، 
بايد شرايطی را در جامعه ايجاد بکند که اگر شما آن شرايط را در 
استثمار بشود، هيچکس  نميتواند  ايجاد بکنيد، هيچکس ديگر  جامعه 
ابژکتيو کارگر و  اين خصلت  ديگر نميتواند تحت ستم قرار بگيرد. 
مبارزه طبقاتی در کمونيسم کارگری است، هم ابژکتيو به اين معنی 
که کارگر را وقتی که ميبيند آنوقت ميتواند از کمونيسم حرف بزند، 
نه پديده ظلم، نه پديده استثمار، نه پديده باصطالح عقب ماندگی، بلکه 
پيدا  وقتی  که  است  معينی  جامعه  محصول  که  است  معينی  کارگر 
ميشود ميگويد آها! دکترين آزادی اينها ميشود کمونيسم، و فقط وقتی 
ميکند.  آزاد  با خودش  را  همه کس  اين  که  ميبيند  ميکند  فکر  خوب 
اگر فرض کنيم طبقه زحمتکشی بود، کارگر طبقه توليد کننده عصر 
ماست، طبقه توليد کننده عصر ديگری، سيصد سال پيش يک طبقه 
ديگر يک اقشار ديگری بودند، اگر نگاه ميکرد مارکس، اگر فرض 
کنيم، چون مارکس ميتوانست به هر حال نگاه کند، و ميديد اينها برای 
رهائی شان احتياجی نيست بقيه جامعه را آزاد کنند، ما با پديده ای به 
نميبوديم.  انديشه رهائی بخش روبرو  اسم مارکسيسم به عنوان يک 
باشد  ميکند،  آزاد  را  بشود خودش  آزاد  وقتی  که  است  يک طبقه ای 
خوش به حالش! اگر شانس آورده باشيد از قبل در آن طبقه نباشيد، 
اصال اين موضوع به شما مربوط نيست. يک قشری است که وقتی 
آزاد ميشود خوش را آزاد کرده است، مثل بورژوازی. بورژوازی 
هم ناراحت است از قيد و بندهای فئودالی، وقتی آزاد ميشود خودش 
را آزاد ميکند و ديگر از قيد و بندهای فئودالی رها ميشود و ميتواند 
کارخانه شهر بگذارد  بکند و بياورد در  نيروی کار از زمين  برود 
بدون اينکه کسی شالقش بزند، شمشير عليه اش بزند و فتوا عليه اش 
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بدهد و شيطان به آن نسبت بدهد و بسوزاندش. بورژوازی خودش را 
آزاد کرد بدون اينکه بشريت را آزاد کند. بطور عينی ميتوانست اين 
کار را بکند اما فقط خودش را آزاد کرد، آنوقت انديشه ای که ناظر 
بر آن آزادی آن طبقه و مبارزه طبقاتی آن طبقه است برای آزادی، 
آن جذابيت را برای من و شما آنوقت نميداشت. ايدئولوگهای انقالب 
بورژوائی اينقدرش برای ما جالب است که بر عليه ظلم بطور کلی 
حرف ميزنند. ولی وقتی نگاه ميکنيم در مقابل مارکس رنگ ميبازند 
آزاد  وقتی  که  است  طبقه ای  يک  انقالب  ايدئولوگ  اين  اينکه  برای 
ميشود همه چيز را، جامعه را طوری دگرگون ميکند که ديگر ستم و 

استثمار غيرممکن ميشود.
اين  به  امروز  بحث  در  بارها  و  بارها  من  ماست.  بحث  کليد  اين 
برميگردم که چگونه، چه در سير تاريخی پيدا شدن بحث کمونيسم 
در  المللی، چه  بين  کمونيسم  در مشاهده  بين خودمان، چه  کارگری 
ما  که  شرايطی  در  حتی  و  شد،  مقوله  همين  سر  بر  که  مبارزاتی 
امروز با آن روبرو هستيم، نگاه کنيم ميبينيم که اين دو جمله و کنار 
هم بودنشان دارند نقض ميشوند يا از آن جائی که بايد استنتاج بشود، 
استنتاج نميشود. و من در بحث اول کمونيسم کارگری، ١١ سال پيش، 
به  به کارگر  ای گفتم که  به کارگر گرائی قالبی روشنفکری  راجع 
عنوان جانشين باصطالح گاو برای هندوها نگاه ميکند و فکر ميکند 
آنروزها  من  نشست،  ستايشش  به  و  بايد رفت  و  است  مقدسی  پديده 
آنروزها  پرستها  گاو  همان  از  خيلی  بسا  چه  و  نکردم  را  صحبتش 
همراه ما شدند. ولی به طور واقعی کارگر گرائی قالبی که کارگر را 
نه به عنوان آن پديده ای که مارکس و در کمونيسم مورد نظر شماست، 
بلکه به عنوان قشر اجتماعی که آن جايگاه را ندارد، و اين رسالت 
را ندارد به آن نگاه ميکند. به عنوان خودش، کسی که ميخواهد آن 
کارگر آزاد بشود، آن جور سوسياليسم مرحمتی تشريفاتی که به نظر 
من احساس گناه طبقه بورژوا را نشان ميدهد قبل از هرچيز، و آن 
هم در اين جلسه ميخواهم راجع به آن بحث کنم و با آن مرزبندی کنم. 
چيزی که به نظر من خط ٥ يک جور نمايندگيش ميکند، چيزی که 
بيانيه مينويسد به ظلم اعتراض ميکند و ميخواهد فقط کسانی که در 
کارخانه کار کرده اند زيرش را امضا بگذارند. اين نوع کمونيسم که 
فکر ميکند، و اگر اينطوری فکر کند اثبات ميکند که کمونيست نيست، 
بدون  و  کند  رها  را  جامعه  اينکه  بدون  کند  رها  را  خودش  ميتواند 
اينکه از دکترينی استفاده بکند و از انديشه ای استفاده بکند که جامعه 
را بشود با آن دگرگون کرد. شما نميتوانيد روی تزهای سنديکاليستی 
جامعه را آزاد کنيد، پس کمونيست نيستی، پس در ضمن برای رهائی 
خودت هم تالش نميکنی، چون اگر عروج پرولتاريا چيزی را نشان 
اين است که  در تئوری کمونيسمش چيزی را نشان ميدهد  ميدهد و 
نشان  اينهم  و  ديگری.  چيز  با  نه  ميشود  آزاد  کمونيسم  با  پرولتاريا 
ميدهد که کمونيسم علم رهائی همه جامعه است. پديده ای است برای 
بازسازی و تجديد ساختمان همه جهان و همه جامعه با همه آدمهای 
دوباره برميگردم و نشان ميدهم که  بعدا  اين  به  آن. من راجع  توی 
چطور اين دو تا قطب، بطور عمده اولی اش، که کمونيسم علم شرايط 
رهائی طبقه کارگر است، در بخش اعظم کمونيسم واقعا موجود جهان 
ما نقض شده است. کمونيسم علم هزار و يک کار ديگر بوده است به 
جز رهائی طبقه کارگر، و بعد نشان ميدهم که چطور در عکس العمل 
نسبت به اين پديده بخشهائی از خود همان پديده برای بسيج خود آن 
طبقه به دنبال منافع قسمتی شان، تبديلش ميکنند به علم رهائی کارگر 
بدون اينکه بخواهند کسی ديگری همراهشان رها بشود و علم تقديس 
کارگريت بدون اينکه قصد رهائی جامعه را همراهش داشته باشد. اين 

دو تا به هم ميچسپند و باصطالح دو طرف يک پديده است.

نقطه عزيمتهای کمونيسم کارگری 
جوانب پراتيکی، انتقادی سلبی کمونيسم کارگری

چرا اصال يک روايت جديدی از کمونيسم الزم است؟ چرا هر کسی 
را اينطور  ممکن است در لحظه ای از زندگيش بگويد من کمونيسم 
نميفهمم طور ديگری ميفهمم؟ بخاطر اينکه کمونيسمی که واقعا هست 
مثل  اين  بگويد  دليل ساده، ميخواهد  اين  به  ميبيند.  ايرادی  آن  به  را 
اينکه آن چيزی نيست که من فکر ميکنم کمونيسم است و روايت من 
کمونيسم  با  ميخواهد  اينکه  بخاطر  است.  ديگری  چيز  کمونيسم  از 
يک کار ديگری بکند به جز آن چيزی که آنها دارند انجام ميدهند، 
به خاطر اينکه نگاه ميکند و پهنه مبارزه کمونيستی را که ميبيند و 
يک جائی با پديده ای که به آن ميگويند کمونيسم واقعا موجود احساس 
خويشاوندی و سازگاری نميکند. نگاه ميکند به شوروی و به تزهای 
کمونيسم روسی، ميگويد اين من را بيان نميکند، من کمونيستم ولی 

اين من را بيان نميکند. يک اشکالی در آن ميبينم.
را  بحثش  تحليال  بخواهيم  وقتی  و چه  تاريخا  کارگری چه  کمونيسم 
بکنيم، در رابطه با يک تناقضاتی مطرح ميشود. در اين سمينار ١١ 
سال پيش دقيقا با همين بحث من شروع کردم. اين بحث را کردم، ما 
منشا  اينکه  برای  گذاشتيم  اجتماع  پا در صحنه  کمونيست  به عنوان 
در  شما  اگر  بشويم،  بشر  زندگی  در  تغيير  منشا  بشويم،  تغييراتی 
يا سه  دوگانه  احزاب اصلی  برويد عضو  که هستيد  هر جای جهان 
تاثير مثبت  يا بيشتر  گانه اش بشويد، مطمئنا در زندگی چند خانواده 
يا منفی ميگذاريد تا اينکه برويد عضو حزب راديکال کمونيستی آن 
کشور بشويد. اولين مشاهده ای که ١١ سال پيش من صحبتهايم را با 
را  سال  بيست  اين  بحثهای  از  خيلی  االن  وقتی  و  کردم  آنها شروع 
مرور کردم، ميبينم که خيلی از صحبتها با همين شروع ميشوند. اين 
نوشته ای که تصادفا توی انباری پيدا کردم، سخنرانی منصور حکمت 
در مورد نتايج پلنوم دوم کميته مرکزی حزب کمونيست ايران در ١٤ 
ماه ده سال ٦٢ است. بحث اسمش بود «فاصله حرف و عمل». نميدانم 
چند نفر در آن اردوگاه يادشان هست؟ تصادفا با معرفتی، شايد صالح 
اين را  است من تصادفا  پياده کرده  را  اين  است، کسی  بوده  ايزدی 
در يک گونی پيدا کردم. نگاه ميکنی ميگويد رفقا! يک سال است ما 
اين حزب را تشکيل داديم، که منشا اثر باشيم در جهت آرمانهايمان، 
منشا اثر نيستيم در جهت آرمانهايمان. يک چيزی ميگوئيم، يک کار 
ديگری ميکنيم، پرچم حزب را کرده ايم به اسم پرولتاريا، در کوچه 
هاش خرده بورژواها زندگی ميکنند، با مسائل ملی شان و با منافع 
قسمتی شان و غيره. شروع اول مساله به نظر من برای هر مرحله ای 
که اين بحث مطرح شده است، و من فکر ميکنم برای هر کسی که 
است  اين  بيايد کمونيسم را يک طوری تعريف کند،  الزم ميبيند که 
که آن کمونيسمی که ميبيند، او را راضی نميکند. در ايران مدحش 
را ميگفتند، همه عالم به سمت روسيه تعظيم ميکردند و منشا و الهام 
بوده است. آن موقع است که ميرويد  انقالبات  بخش باصطالح کلی 
هم  قبلش  لنين  که  بخوانيد  اگر  را  پارووس  کتاب  ميخوانيد.  را  لنين 
دقيقه  يک  را  پارووس  است،  ميکرده  بحث  او  با  و  بوده  او  سطح 
ميخوانيد ميگذاريد کنار. کتاب لنين را که ميخوانيد، چون حس ميکنی 
که با يکی از کاراکترهای تاريخ معاصر که دنيا را کلی تغيير داده 
است روبرو هستی و ميخواهی ببينی که چه فکر ميکرده است. بعد 
نگاه ميکنی ميبينی که ما ٥ سال است يا ٣ سال است که وارد جنبش 
کمونيستی شده ايم، اين جنبش قرار نيست حتی جلو موج سرکوب ٣٠ 
پيشکش،  اشتراکی  مالکيت  پيشکش،  بايستد، همه چيز  بتواند  خرداد 
انحالل دولت پيشکش، برابری زن و مرد پيشکش، همه پيشکش، شش 
ساعت کار، همه پيشکش، جلو آخوندها را بگير که ميخواهند همه ما 
را از دم تيغ بگذرانند، و نميتوانيم و فرار ميکنيم. و ميرويم يک جائی 
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کردستان،  مثل  مثال  شديم،  دور  خوب  وقتی  مينشينيم،  سنگی  روی 
باالخره در ميرويم، سال ٦٠ که کشته نشديم، سال ٦١ باالخره در 
ميرويم، روی سنگی مينشينيم و ميگوئيم قضيه چيست؟ انقالب شد، 
مردم به اسم آزادی و برابری آمدند، يک سال بعد از انقالب يارو از 
روی ليست رژيم سلطنتی و باالتر از آن ليست، از روی يک ليست 
قبال  که  هم  را  همان کسانی  ليست رژيم سلطنتی دوستان  برابر  سه 
نميگرفتند را هم، دارند ميگيرند و ميکشند و تو کمونيست که در کتاب 
خوانده ايم، مائوتسه تونگ ميگويد ٢ ميليون نفر را از پشت کوه فالن 
روانه کنيد که جلو کومين تانگ بايستد. مائوتسه تونگ آنطور که در 
کتابش خوانده ايم، ٢ ميليون نفررا اسلحه بدهند! آن هم ميگويد از لشکر 
پنجم با ٥٠٠ هزار به خاک و خون کشيده شد! اينها اعدادی است که 
مائو تسه تونگ با آنها طرف است، و ما راجع به آن ميخوانيم، و بعد 
آخوند و بچه آخوند و نشسته  از دست يک عده  فرار کرديم  ميبينيم 
ايم پشت يک روستا و دارند باز هم دنبالمان ميآيند! هر دهی را که 
ميخواهد از ما ميگيرد و بعدا به ما تلفات وارد ميکند، اينطوری است 
عمال ديگر. و هر روزنامه ای را که ميخواهد ميبندد، روزی نيست 
راديو را که باز ميکنی يک نفر را که ميشناختی اعدام نکرده باشد. 
اولين پديده ای که در سال ٦٢ و ٦٣ اينجا جلوت را ميگيرد اين است 
که ما چرا اينقدر بی تاثيريم؟ چرا؟ به دنيا هم که نگاه ميکنيد همينطور 
ميکنی  نگاه  گفتم.  را  اين  هم  انگليس  رفقای  کنفرانس  در  من  است. 
ميبينی جنبشی که در انگلستان در محضرش نشستی چيزی ياد گرفتی 
به زور ١٨ نفر را دور خودش جمع ميکند. معدنچی را ميزنند داغان 
ميکنند اينها کاری از دستشان بر نميآيد! يک وقتی در اين کشور حق 
اعتصاب حمايتی وجود داشت، يعنی اگر شما را ميزدند من ميتوانستم 
دست از کار بکشم و هر چقدر هم ميخواستم. اعتصاب ثانوی به آن 
ميگفتند .(secondary strike) اعتصاب ثانوی را قطع کردند رفت! 
يک وقت کارخانه عکاسی فيلمش را ميداد به کارگران آسيائی که با 
حقوق پائين ظاهر کنند، جای ديگری، شهر ديگری يک عده دست از 
کار ميکشيدند چون يک آژيتاتور کمونيست رفته بود ميگفت ببين در 
لندن چکار ميکنند، ميرفت کارش را ول ميکرد و دنبال اين کارها 
ميرفت. پيکت نميتوانی بکنی يک جائی که خودت کارگر اعتصابيش 
استثمارگر  آدم  فالن  کارخانه  جلو  بروم  پا شوم  نميتوانم  من  نيستی. 
خشن ضد اتحاديه ای پيکت کنم، ميگويد تو چرا آمده ای اينجا؟ کارگر 
آنجا پيکت ميکند! اينها را يکی پس از ديگری زدند، و نگاه ميکنی 
قدرتی  بی  بحث  بکند.  کاری  نميتواند  داری  تعلق  آن  به  که  جنبشی 
کارگری  کمونيسم  بحث  ابداع  و  شروع  نقطه  من  نظر  به  کمونيسم 
اين  که  ميبينيم  ميکنيم  فکر  خوب  وقتی  که  است  اين  علت  است. 
کمونيسم حتما يک عيبی دارد، مسلمانها رفتند در ٥ سال خودشان را 
جمع و جور کردند و در الجزاير جنبشی راه بياندازند و آن جنايات را 
بکنند. ناسيوناليستها، ضد استعماری ها، غنا مستقل شد، آقای نکرومه 
آمد، رفت، بعد کمونيستها چه؟ اينها ميگويند ١٥٠ سال است مشغوليم، 
و خيلی هم ديدگاه داريم و خط داريم و خيلی هم سازمانگريم. يعنی 
ملت وقتی ميشوند کمونيستها آمدند ميگويند يک عده سازمانده آمدند. 
بعد ميبينی ناسيوناليستها منشا اثرند، مسلمانها منشا اثرند در ظرفيت 
کثيف خودشان. حتی حاشيه ای تر از آنها هم منشا اثرند، و کمونيسم 
بين المللی منشا اثر نيست. ميگوئيد چرا اينطوری است؟ اين کمونيسم 
مگر قرار نبود يک نقد پراتيک و تغيير جهان باشد؟ کمونيسم راجع به 
تغيير جهان است، دستش از هر اهرمی برای تغيير جهان کوتاه است. 
اين اولين مشاهده ای است که در بحث کمونيسم کارگری ما ميبينيم، 
تاريخا هم اولين مشاهده ای است که ما بحث کمونيسم کارگری را با 
آن شروع کرديم که به آن ميرسم. اين چه وضعی است؟ چرا دستمان 

به جائی بند نيست؟
اين يک شکاف بود، شکاف بين حرف و عمل، شکاف بين واقعيت 

و  کنيم  پياده  ميخواهيم  که  آرمانهائی  و  قدرتمان  نظر  از  ما  عينی 
تغييراتی که ميخواهيم بوجود بياوريم و زوری که داريم. تناقض دوم، 
تناقض بين آن کمونيسم واقعا موجودی است که ميبينی و آرمانهائی 
که داری و خود آن آرمانها ديگر آرمان طرف نيست. پيش خودت 
ديگر  را  کارشان  مردم  بشود  کمونيستی  جامعه  اگر  که  کردی  فکر 
نميفروشند، ميگويد اينطوری که نيست، همه مزد را سازمان داده اند. 
نه فقط اين، در خود اين حزب ما سمينار بحث شوروی بخشی از خود 
حزب ما، عزيزترين رفقای خود ما در اين حزب ما که راديکالترين 
بخش جامعه را تشکيل ميدهند، دارند ميگويند لنين و بلشويکها بعد 
از پيروزی نميتوانستند و نبايد دست به اقتصاد جامعه ميبردند. چون 
نميشده، در جهان بايد انقالب ميشده تا لنين و بلشويکها بعد از انقالب 
روسيه که همه را در آن کشور زير و رو کرد، اقتصاد کشور و شکل 
اقتصادی خودش را پياده ميکردند. چرا؟ برای اينکه اقتصاد کاالئی 
آمريکا يا آرژانتين يا انگستان نميگذارد تو توليد کاالئی نداشته باشی. 
اگر در انگلستان کارگر مزد ميگيرد، من که در روسيه انقالب کرده 
نميشود! حتی  دارم،  نيست! خواهش  بايد مزد بگيرم چاره ای  ام هم 
«نميشود» در دکترين، در تز، در ديدگاه اين قضيه هست که ايده آلت 
پياده کنی! چه برسد به اينکه بروی  نبايد  يا  پياده کنی و  را نميشود 
مائوئيسم را بررسی کنی. يکی يک کتاب قرمز دادند دست يک عده 
که  کاری  شلوغ  بعد  و  فرهنگی  انقالب  گذاشتند  را  اسمش  دانشجو 
اين  دارند  است  واضح  است،  حزب  خود  داخلی  جنگ  است  معلوم 
کارها را ميکنند. ولی تو ميگوئی من چه خويشاوندی با اين دارم آخر؟ 
آلبانی: ما قرار اجرا کرديم با يک عده آدم آمريکائی، آمريکائی! ابر 
قدرت جهان، ميروی کامپيوتر ميافتد رويت، که طرفدار آلبانی بودند! 
اولين سؤالم اين بود: تو آمريکائی چرا طرفدار آلبانی شدی؟ دويست 
ميليون آدم با اقتصاد بين المللی، همه تان تحصيل کرده ايد، طرفدار 
انور خوجه ايد؟! چه شده مگر آنجا؟ يارو از سازمان دادن يک امر 
افتاده عاجز است، تو چطور بعنوان يک آمريکائی طرفدار  پيش پا 
انور خوجه شدی؟ چه ديدی مگر؟ ايده آل طرف اقتصاد آلبانی است! 
اگر آلبانی شده بود مثل االن کوبا باز يک حرفی، که مزد ميگيرند 
و ميروند و ميآيند. نه فقط اين را ميگويند بلکه ميگويد هموسکسوئل 
را دارند در چين اعدام ميکنند. ما که برای يک جامعه ای ميجنگيم 
که آدمهايش صبحش هر کاری ميکنند و غروبش هر کار ديگری، 
بزنی  حرف  جامعه  آن  حاکم  و  سنتی  مانده  عقب  اخالقيات  خالف 
ميگيرندت و زندان مياندازندت. يک جور نوشتن ممنوع است، يک 
آن  در  را  معين  فيلم  است، يک  ممنوع  بردن  بکار  معين هنر  جور 
داشت؟  من  عقايد  به  ربطی  اين چه  ميگوئيد  نميشود ساخت.  کشور 
ايده آلها را ميبينی که اينجا رعايت نميشوند، زندان دارد، فحشا دارد. 
سوسياليسمش زندان دارد، حقوق کودک را که نگاه ميکنيد ميبينيد به 
من ربطی ندارد. همين االن در دهاتی که ما سر کاريم اينطور نيست. 
چين رفته کمونيسم را راه انداخته و بعدش اينطوری شده. تفاوت بين 
آن کمونيسم واقعا موجود، نه فقط کمونيسم اردوگاهی واقعا موجود، 
کمونيسمی که هر روز ميبينی، با فدائی که داری بحث ميکنی، در 
مورد معيارهای طرف از سوسياليسم، که من بعدا به تک تک آنها 
ميرسم، به جايگاه شرق زدگی چپی که به اسم سوسياليسم در آن کشور 
ميگوئی  ميبينی.  داری  بعينه  را  تفاوتها  ولی  بود.  ايران  چپ  منشا 
ايده آلهای من با ايشان يکی نيست. هر دو نميتوانيم کمونيست باشيم، 
اينجا کار ميکند. کمونيسم ما چطور است؟  اشتباهی  دارد  يکی مان 
آرمانهای قالبی. برای مثال شما به خودت گفتی کمونيست و او ميآيد 
کند  پيدا  باال  دست  ملی  بورژوازی  که  کنيم  کاری  بايد  که  ميگويد 
به  راجع  يک سطر  ميگوئی  تو  و  ميشود  محسوب  خلق  جزو  چون 
اينها در مارکس نيست، نه فقط در مارکس نيست، يک ذره عالقه در 
وجود من راجع به اينهائی که تو ميگوئی نيست. چرا بايد سوسياليسم 
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ايران برای مثال راجع به بورژوازی ملی باشد؟ يا چرا اينقدر راجع 
به استقالل اقتصادی خودکفائی حرف ميزنيم؟ بعنوان يک دانشجوی 
اقتصاد من ميدانم خودکفائی به درد نميخورد، چرا اصرار داری که 
اقتصاد اينها خودکفائی باشد؟ راجع به چی داريم حرف ميزنيم؟ در آن 
مقطع اين چپ يک مملکتی بوده است. چرا از امپرياليسم بدش ميآيد؟ 
ميدانی چرا از امپرياليسم بدش ميآيد؟ ميبينی که برای اينکه از غربی 
بدش ميآيد، برای اينکه از موسيقيش بدش ميآيد، برای اينکه از سبک 
آن  ولی  ميکند،  امپرياليستی  ضد  مبارزه  ميآيد.  بدش  زندگی طرف 
امپرياليسم به جای آمريکا اگر ژاپن باشد، ممکن است آنقدر ناراحت 
با قر و فر و موسيقی و کاال و مکدونالد  نشود. چون آمريکاست و 
روبروست، آن بد است ولی اگر از يک کشور سنتی مثل خودش بياد 
باالی سرش حکومت کند ممکن است بد نباشد. اين فاصله ايده آلهاست 

با آن پديده واقعی.
بعد ميبينی آن کمونيسمی که تو خواندی علم رهائی و دکترين ناظر 
ندارد،  کارگر  به طبقه  است، ربطی  بر شرايط رهائی طبقه کارگر 
هم  توی چپ  و  نيستند  اينها  جوامع  اين  توی  هم  محرکه اش  نيروی 
آنها نيستند. يک سؤال اساسی که باز در نوشته قبلی هست و من االن 
ارجاع ميدهم به متن آن، بحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران است 
که در سه شماره کمونيست هست. آنجا من مفصل توضيح داده ام که 
چطور است که در يک حزب کمونيستی کارگر کيمياست، رابطه اش 
که  زندگيش  و  کارگر  اين  وجود  است،  اولويتش  آخرين  کارگر  با 
دارد  تناقض  بچرخاند،  را  خانواده اش  زندگی  و  کند  کار  برود  بايد 
بايد  کارگر  ميزنی  که  حرفی  حتی  سازمانی،  چنين  در  با عضويت 
بگويد دوباره بفرمائيد! چی فرموديد؟ نميفهمد چه داريد ميگوئيد، نه 
به خاطر اينکه او کم ميفهمد، نه! نميفهمد چی داری ميگوئيد. رابطه 
اين کمونيسم با طبقه خيلی سست است، چون تصويری که از کمونيسم 
داريد، اگر فقط کتابها را خوانده باشيد، نه بخاطر اينکه ضد شاه باشيد 
بيرون و غيره.  بيائی  آشنا بشوی  با چريکها  آنجا  بياندازندت زندان 
باشی  گذاشته  را  مارکس  يعنی  باشی،  خوانده  را  کتابها  فقط  تو  اگر 
و خوانده باشی، تصويری که از کمونيسم ميگيری بشدت کارگری 
است. در محيط کارگری است، بحث کارگرهای صنعتی است، محافل 
آنهاست که اينها را بحث ميکند و غيره. صحبتی نه از دهقان است 
از دانشجويان دانشکده فنی است، نه  نه از بچه های بازار است، نه 
از دانشجويان دانشکده صنعتی است، هيچکدام. صحبت کارگر است، 
اين محافل کمونيستی و کارگری و اعتصاب و رهبر عملی و رهبران 
همه  اينها  است.  کتابخوان  کارگران  و  فعال  کارگران  و  کارخانه ها 
کانسپت هائی است که در آثار مارکسيستی شما با آنها روبرو ميشويد. 
بچه های  مارکسيست،  جديدا  جنبش  که  اين  ميبينی  ميکنی  نگاه  بعد 
انجمن ضدبهائی سابق است؟! هنوز هم راستش ته دلش وقتی به آن 
فکر ميکند، ضد بهائی است. من با «اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه 
کارگر» که سازمانی بود که ما خودمان را هوادارش اعالم کرديم، 
بعد از اينکه اعالم موجوديت کرديم، سال ٥٧ قرار اجرا کردم، گفت 
ببين عزيزم ما قرآن را از روی طاقچه برداشتيم کاپيتال را گذاشتيم 
بود  ايران  نوين  راديکال  سوسياليسم  پيدايش  رکن  يک  اين  جايش. 
ديگر. قرآن را برداشته و آن را بجايش گذاشته است. يا بحثهای حزب 
توده و جبهه ملی را برداشته و کاپيتال را گذاشته جايش. نرفته برود 
بخواند، گذاشته به جايش! فقط گذاشته به جايش، يک اسمی به عنوان 
لوگوی جنبشش و آرم جنبشش استفاده ميکند. رابطه آن کمونيسمی که 
ميبينی با کارگر سست تر از اين است که احساس خويشاوندی با آن 

بکنی. برای کسی که از سر مارکس آمده باشد.
يک رگه ديگر به نظر من که يک ورژن ديگر را از نظر من ايجاب 
است: کمونيسم که  اين  آن فکر کند،  به  ميکرد، و هر کسی ميتواند 

راجع به انسانيت است، تبديل شده بود به مبحثی راجع به تاريخ! تو در 
يک سال معينی به دنيا ميآئی، در سال معينی ميشوی ١٦ سال و در 
سال معينی ميشوی ١٨ سال، بعد ميخواهی در آن زندگی که داری، 
در آن سی سالی که جلو رويت باز است برای اينکه دست و پايت 
را تکان بدهی، تغييری را باعث بشوی، تغييری در زندگی خودت 
و ديگران انجام دهی. بعد ميروی در جنبشی که ميبينی مثل «هاری 
کريشنا» و مثل اين ميلينياليستها و مثل اين جنبشهای هزاره ای، که 
فعاليت  دارد  تاريخی  آينده  يک  برای  ميآيد،  بزودی  مسيح  معتقدند 
ميکند، نه برای امر زنده و روز آن آدمها. هرچه دقيق ميشوی ميبينی 
در اين جنبش کمونيستی قرار است ما خشتهائی باشيم برای عمارتی 
پروسه ای  در  بکنيم  فداکاری  بايد  بشود،  ساخته  است  قرار  بعدا  که 
که بعدا در نسلهای ديگر به نتيجه برسد. ما انگار داريم موظفيم که 
تاريخ را بسازيم نه جامعه را! به جای اينکه از بشريت شروع کند و 
بشريتی که ميشود در زندگيش دست برد، مانع اجحافش شد يا برای 
آزاديش تالش کرد، از تاريخ حرکت ميکند. در مرحله و امتداد يک 
پيروزی  بعد  و  برود.  جائی  به  است  قرار  و  آمده  که  سوسياليسمی 
ناپذير  ناپذير است. اجتناب  سوسياليسم هم مطابق آن ديدگاه اجتناب 
است. ديگر تقريبا نقشی برای تو باقی نميماند. انتظار زيادی هم از 
تو نميرود، فقط بايد آن حضورت را داشته باشی و سالم عليکت را 
با آن جنبش. چون آن که تا آنجا آمده است، تو هم بايد زمان حياتت 
کاری بکنی و اجتناب ناپذير هم هست. يک رگه اولوسوينيستی که به 
نظر من ربطی به بلشويسم لنين ندارد. وقتی شما لنين را دنبال ميکنيد 
ميبينيد اين مرد تمام زندگيش اين است که منشا يک تغيير توی سياست 
و اقتصاد و جنبش طبقاتی و غيره دوره و زمان خودش باشد، همان 
آن روز همان ثانيه ای که دارد حرفش را ميزند. يک رگه هزاره ای 
که ما داريم کار ميکنيم تا يک روزی مهدی موعود ميآيد و همه ما را 
نجات ميدهد در مارکس نيست، در کمونيسم لنين نيست، ولی فت و 
فراوان در کمونيسمهای ديگر دوره ما هست. چه از آنی که برقراری 
جامعه کمونيستی را احاله کرده است به يک موقعی. قطب شوروی 
اين را به تو ميگويد ديگر، ميگويد اين جامعه دارد ميرود آنجا. چين 
هم همين را به تو ميگويد، چه آن کسی که کارگر را به عنوان ناجی 
جهان نگاه ميکند، همه يک تصوير مهدی موعودی، نجات روز آخر، 
روز محشری دارد که به نظرم ريشه اش مذهبی است. ريشه هايش 
توی پراتيک گرائی کمونيسم نيست. تمام بحث مارکس که باز ميرسم 
پراتيک  سر  بر  خودش  زمان  فلسفه  بر  مارکس  فلسفی  نقد  آن،  به 
در  فعاليت  جايگاه  سر  بر  است.  تاريخ  فعاله  عنصر  سر  بر  است، 
واقعيت است. جايگاه فعاليت در حقيقت است. ميگويد حقايق محصول 
درست  و  ميآورد.  خودش  با  را  حقيقت  اثبات  فعاليت  و  فعاليت اند 
تا  کند  خدمت  است  کرده  نذر  فعال  که  ايم  افتاده  جنبشی  چنين  گير 
يک روزی يک تاريخی به نتيجه اجتناب ناپذيرش برسد، من و شما 
وظيفه نداريم سوسياليستی اش کنيم، من و شما وظيفه نداريم انقالبش 
را در زندگی خودمان بخواهيم، من و شما وظيفه نداريم ماکزيمم را 
بخواهيم. جنبشی به شدت مرحله بندی شده که آخر مرحله اش ممکن 

است به سن وسال ما قد ندهد. اين هم باز يک شکاف است.
تاثير راستين و  يا  باالخره اعتبار تاريخی سوسياليسم شما را آورده 
اين  به  ميرساند  را  شما  کداميک  مردم؟  واقعی  زندگی  در  واقعيش 
جنبش؟ اگر از سر اين آمده باشی که به عنوان يک معترض اجتماعی 
ميخواهی جامعه را عوض کنی، در آن اردوگاههای سنتی که بعدا من 
اسم ميبرم، فوری حس ميکنی که اين کمونيسمشان با مال تو فرق دارد. 
بيشتر ادامه نوعی مذهب است. رگه های عميق مذهبی در آن هست. و 
بعد يک چيز ديگر که آدم در آن ترديد ميکند، آن جهانشمولی و همه 
اين کمونيسمهای موجود به  چيزخواهی و ماکسيماليسم کمونيسم در 
شدت به امور کوچک و روزمره ای تبديل ميشد و محدود ميشد. برای 
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مثال چطور ميتوانی يک سازمان کمونيست داشته باشی که فوکوس 
و محور فعاليتش خودمختاری يک منطقه است؟ فکر ميکردی عضو 
را  کمونيستی  انقالب  اينکه  برای  ميشوی  کمونيستی  سازمان  يک 
وجودی  فلسفه  کمونيستی،  سازمان  يک  طوری  چه  بدهی.  سازمان 
اش، و مبنای وجوديش خودمختاری در جائی باشد؟ يا استقالل اصال؟ 
يا خودکفائی اقتصادی يا رهائی از دولت سگ زنجيری امپرياليسم؟ 
چطور کمونيسم ميتواند اين اندازه اهداف قسمتی پيدا کرده باشد؟ در 
صورتی که در پيدايش اوليه خودش اين قدر اهداف وسيع و جهانی و 
زير و رو کننده ای را از خودش ميدهد؟ وقتی شما مارکس را ميخوانيد 
ميگويد با پيدايش پرولتاريا تنها طبقه ای که در طول تاريخ که مجبور 
است جهان را بازسازی کند بوجود آمده است. طبقه ای که جهان را 
ميخواهد بازسازی کند شده است مارکسيست. اگر مارکس ايدئولوگ 
يا  بود،  اقتصادی  استقالل  ايدئولوگ  اگر  يا  بود،  خودمختاری طلبی 
اگر ايدئولوگ آنتی امپرياليسم بود، اينقدر عظمت پيدا نميکرد. االن از 
کسی به اسم بزرگترين مرد هزاره نام ميبرند بخاطر اينکه ميخواسته 
است دنيا را روی پاهای خود بگذارد. بعد شما کمونيست و ميبينی 
خوب اگر من تمام عمرم را در اين سازمان صرف کنم، من اگر تمام 
عمرم را در اقليت صرف کنم، من اگر تمام عمرم را در راه کارگر 
صرف کنم، اگر تمام زندگيم را توی حزب توده صرف کنم، يا توی 
کومه له آن موقع صرف کنم، و اين موفق بشود، بعد من چه تحولی را 
ايجاد کرده ام؟ آن سازمان مشغول نويد دادن کمونيسم به کسی نيست، 
آن سازمان يک امر معين و محدودی را در مرحله سياسی خاصی 
ميخواهد و آن را هم تبديل کرده است تمام فلسفه سياسی زندگی اش.

يک تناقض ديگری که باز ايجاب ميکند شما بگوئيد روايت من، قرائت 
من از کمونيسم اين پديده ای نيست که ميبينيم، تناقض بين محدود بودن 
و قسمتی بودن سوسياليسمهای واقعا موجود با آن جهانشمول بودن و 
ماکسيماليست بودن کمونيسمی که آدم از کتابش ميگيرد، ميشود رفت 
اين را از توی کتابش پيدا کرد. من در بحث با «راه آزادی» هم به آن 
اشاره کردم، آدمها از کتاب آرمانها و انقالبيگری شان را در نميآورند، 
ولی با کتاب آرمانهايشان را دقيق ميکنند. شما اگر آزاديخواه باشيد، 
کتاب آزاديخواهت نميکند، ولی ميروی کتاب مارکس را ميخوانی و 
ميگوئی مارکس حرف دل من را زده است و مارکسيست ميشوی. 
حرف دلت را از روی آن کتاب نميتوانی در بياوری. شما آمديد به 
داشته  اعتراض  جامعه  در  فقر  و  استثمار  به  داشتيد،  اعتراض  ظلم 
ايد، اگر شش سال بگذرد و فکر کنی که در جنبشی نيستی که به نفع 
ميروی  ميگذاری  ميرسی و  پوچی  به  کار ميکند،  فقر  بين رفتن  از 
ديگر. و کسی که به صف کمونيسم ميآيد اگر واقعا به خاطر همان 
ادامه  هم  سال  سالهای  و  ميماند  خوب  باشد  آمده  اينها  و  خودکفائی 
ميدهد در سازمانش. ولی اگر آن گرايش در کمونيسم که از سر امر 
طبقاتی و از سر امر انقالب زير و رو کننده اجتماعی آمده است، با 
اين کمونيسمهای موجود به تناقض ميرسد. اين نقطه عزيمت کمونيسم 
ميشود  باعث  که  اولی  مشاهده  کارگری،  کمونيسم  است.  کارگری 
خودش را طرح بکند، اين است که کمونيسمی را که واقعا هست در 
اين خطوطی که گفتم با ايده آلهايش، با اولويتهايش، و با آن چيزی که 

بخاطرش به ميدان آمده است متناقض ميبيند.
بگذاريد بروم سراغ پروسه تاريخی ای که اين بحث برای من مطرح 
شد، برای حزب، برای جنبش ما و برای خط مشی ما مطرح شد، 
تئوريک تر  جنبه های  کل  به  برميگردم  بعد  و  بشمارم،  را  مراحلش 
بحث. من مجبورم يک مقداری تاريخچه فعاليت خودم را هم همراه 
اين بحث توضيح بدهم که يک شخص ثالث اين اجبار را حس نميکرد. 
مؤسسين اش  از  و  بودم  آن  عضو  من  که  کمونيست  مبارزان  اتحاد 
تبليغات  در  االن  تا  بود  قوی تر  در وجودش  بحث طبقه خيلی  بودم، 

ادبيات  بود. اگر کسی برود  اتحاد مبارزان، کارگری تر  تبليغات  ما. 
آن دوره را بخواند، در هر بحثش «استقالل طبقه کارگر در انقالب 
ايران»، خم شدن روی امر کارگری، و نماينده طبقه کارگر شدن در 
آن انقالبی که جريان داشت، مطرح بود. و يکی از اهداف اصليش 
اين بود که ميگفت اين کار احتياج به حزب کمونيست ايران دارد، بايد 
حزب کمونيست ايران را تشکيل داد. بعد از ٣٠ خرداد، و حدود يک 
سال تا يک سال و نيم بعد آن توانستيم همچنان فعاليت مان را در آن 
سطحی که قبال بود، که نشريه درآوردن در تهران و شهرستانها بود، 
ميخواهم  بگويم،  نميخواهم  را  مبارزان  اتحاد  جزئيات  بدهيم.  ادامه 
بگويم در کنگره اول اتحاد مبارزان که بعد از ٣٠ خرداد، در سال ٦١ 
در کردستان تشکيل شد، ما بر سر اينکه مشکل چيست حرف زديم. 
همه فرار کرده بودند، عقب نشينی را ميشد ديد، بحث حزب کمونيست 
را داشتيم، درست در شرايطی که ديدگاههای آن جريان داشت توده 
گير ميشد و داشت الاقل چپ را با خودش ميبرد، يکی سفره را از 
جلو چپ در جامعه جمع کرد و گفت چپ فرار کند. اگر ٣٠ خرداد 
سازمانی  متفاوت  واقعيت  يک  با  ما  بود،  شده  بعدش  سال  سه   ٦٠
حزبی در ايران روبرو ميشديم که به نظر من زمين تا آسمان با االن 
درون  از  بسازد.  حزب  که  ميرفت  داشت  ايران  چپ  ميکرد.  فرق 
يک شرايط عميقا فعال سياسی اقتصادی، در شرايط انقالبی، شرايط 
بحرانی در جامعه ايران. ولی آن ٣٠ خرداد پيش آمد و ما در حالی 
که موفقيت تئوريکی و سياسی و تاکتيکی خودمان را داشتيم ميديديم، 
موفقيت سازمانی خودمان را داشتيم ميديديم، عقب نشينی را ديديم که 
بشدت عظيم بود و نشستيم راجع به آن در آن کنگره صحبت کرديم. 
من يکی از تزهائی را که محور آن کنگره شد را برايتان ميخوانم: 
مشکل  چرا؟،  چيست؟  مشکل  که  است  رسيده  نتيجه  اين  به  کنگره 
چيست ايراد کار کجاست؟ و حلقه بعدی حرکت چيست؟ بحثی که آنجا 
تصويب شد اين بود که صحبت روشهای عملی کمونيستی بود. گفتيم 
ما تا حاال به عنوان مدافع نظريات کمونيستی بوديم، جنبشی که بايد 
ساخت بايد جنبشی باشد برای عمل کمونيستی. ولی عمل کمونيستی 
کردن  نمايندگی  با  است  متفاوت  چيزی  کمونيستی  عمل  چه؟  يعنی 
کمونيسم از نظر سياسی در صحنه يک انقالب، برخورد به جناحهای 
حکومت و رژيم و غيره. عمل کمونيستی چيست؟ ميبايستی بگوئی 
عمل کمونيستی يعنی رفتن و آگاه کردن طبقه کارگر، متحد کردنش 
کارگر شروع  طبقه  با  کار  اجتماعی.  مبارزه  به صحنه  آوردنش  و 
عمل کمونيستی است. و هيچکدام از سازمانهای چپی که آن موقع به 
دليل انقالب در متن انقالب فعال بودند، کار با طبقه کارگر، رابطه با 
طبقه کارگر و به ميدان کشيدن طبقه کارگر موضوع اصلی کارشان 
نبود. يک درجه به دليل فضای سياسی، فضای سياسی متحول، و يک 
درجه به خاطر اوضاع خود آن سازمانها. تزهای ما که من ميخواهم 
رد پای بحث کمونيسم کارگری را به شما نشان بدهم، در مورد سبک 
کار کمونيستی اينجا گفته شده است. اين قطعنامه های کنگره اول اتحاد 
مبارزان کمونيست است. دارد راجع به تئوری تشکيالت کمونيستی 

حرف ميزند. ميگويد که:
متناسب  تشکيالتی  بينش  تشکيالت،  امر  در  پوپوليستی  ”بينش 
و  تشکيالت  و  است  بورژوازی  خرده  نظرانه  کوته  انقالبيگری  با 
روشهای  و  تشکيالت  خود،  حالت  بهترين  در  پوپوليستی  روشهای 
جنبش  يک  متن  در  بورژائی  خرده  سياستهای  و  اهداف  با  متناسب 
تشکيالت،  کمونيستی  تئوری  مقابل،  در  است.  همگانی  دمکراتيک 
(به جای تشکيالت بگذاريد عمل متشکل)، و تئوری تشکيالتی منتج 
معين  طبقه  يک  مثابه  به  پرولتاريا  انقالبی  سياستهای  و  اهداف  از 
است و تشکيالت و روشهای عملی کمونيستی، تشکيالت و روشهای 
ضروری برای سازماندهی انقالب اجتماعی پرولتاريا برعليه سرمايه 

داری، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم است”.
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است.  اين  کمونيستی  کار يک حزب کمونيستی، يک سازمان  يعنی 
ايد،  خورده  شکست  انقالب  يک  در  شما  و  است  شده  تمام  انقالب 
ميگذارند  انقالب شکست ميخورند  در يک  و برگشته ايد. کسانی که 
امر  در  هم  ات  ناتوانی  که علت  شدی  متوجه  تازه  تو  ولی  ميروند، 
انقالب اين است که سازمان سياسی متشکل کننده طبقه خاصی برای 
انقالب ويژه خودش نبودی. و از آنجا به نظر من بحث خم شدن روی 
اينکه ما حزب کمونيست را بر مبنای چه ايميجی (image) ميخواهيم 
بسازيم، روی چه خطوطی قرار شده ما حزب تشکيل بدهيم، در آن 
مقطعی است که معلوم شده است ميخواهيم برويم حزب تشکيل بدهيم، 
مقطعی بود که کومه له اعالم کرده بود که اتحاد مبارزان خوب حرف 
ميزند و ديدار  و مالقات شده بود و برنامه مشترک نوشته شده بود 
و قرار بود که حزب تشکيل بدهيم. اين سؤال برايم پيش آمده بود که 
برود  مبارزان  اتحاد  دوباره  که  کند؟  چکار  که  بدهيم  تشکيل  حزب 
توی  نظاميش را  مبارزه  برود  له  بدهد و کومه  دوتا جناح فحش  به 
حزب  ميشود  اين  بعد  بکند؟  سربازهای حکومت  عليه  تپه ها  و  کوه 
کمونيست ايران؟ جوابی که ما آن موقع به آن داديم اين بود که نه! 
اين نميشود حزب کمونيست ايران. به نظر من در پيدا کردن اينکه 
حزب را چطور ميشود ساخت، اين ور و آن ور زياد زده شد. کسانی 
که اصرار داشتند حزب کمونيست ايران ساخته بشود به دليل اينکه 
اگر ساخته بشود، روحيه باالئی را بويژه در صفوف خودمان بوجود 
داشت  که  توابيتی  موج  جلو  و  ميايستند  اختناق  جلو  اينها  و  ميآورد 
ميگرفت.  ميگرفت،  فرا  را  جا  همه  اعدامها  و  فشار شکنجه ها  زير 
يک عده دوست داشتند حزب زودتر ساخته بشود. بحثی که ما داشتيم 
اين بود که حزب ساخته بشود که چه؟ اول اين را روشن کنيم. يک 
مقدار بحث رفت سر اينکه حزب بايد حزب بخش موثری از کارگرها 
باشد. اين بحث خود من بود. مجبور شديم برويم عقب تر، حزب را 
از کارگرها  تا حزب بخشی  بدهيم  اين ميخواستيم تشکيل  از  زودتر 
حزب  تشکيل  قباله  توی  قولنامه  يک  مثل  باالخره  که  چيزی  باشد. 
گذاشتيم اين بود که قول بدهيم حزبی باشيم که از يک عده آدم تشکيل 
ميشود، که ميدانند چه جوری و چرا بايد رفت در طبقه کارگر کار 
کرد و انقالب اجتماعی را سازمان داد. بحث «حزب کمونيست ايران 
ما  که  بود  اين  باشد،  يادتان  اگر  کادرها،  بحث  و  چيست»  گرو  در 
ميخواهيم يک عده کادر داشته باشيم که کمونيست باشند. جنبش که 
اولويتها هم که کمونيستی نيست، مشغله ها هم که  کمونيستی نيست، 
کمونيستی نيست، اقال بيائيم حزب کمونيست ايران را روی دوش يک 
عده کادرهای کمونيست بسازيم که اين مبنای زندگی شان است. که 

ميروند کارگر را برای انقالب اجتماعيش متشکل ميکنند.
کاری ندارم که ما توانستيم اين کار را بکنيم يا نه، ميخواهم بگويم از 
نظر تاريخی شروع بحث کمونيسم کارگری برميگردد به پايان دوره 
انقالب  يک  دادن  سازمان  بحث  عمال  که  وقتی  و  ايران  در  انقالب 
ديگر، ولی چه انقالبی، مطرح ميشود و آن بحث انقالب طبقه کارگر 
سازمان  يک  مبارزان  اتحاد  است.  کارگر  خود طبقه  سازماندهی  و 
عميقا معتقد بود به استقالل طبقه کارگر و به سياست کارگری و به 

کار در ميان طبقه کارگر، حتی قبل از اينها هم.
منتهی چيزی که بحث کمونيسم کارگری را از آن بحث متمايز ميکند، 
نقطه شروعش عوض ميشود در بحث کمونيسم کارگری. در صورتی 
که اتحاد مبارزان کمونيست از سر صحت مارکسيسم وارد جدل شد، 
بوجود  ايران  در  اصيل  مارکسيستی  جنبش  يک  که  کرده  سعی  و 
بياورد، بحث کمونيسم کارگری رفت يک قدم عقب تر و گفت بگذاريم 
بپرسيم چرا اصوال مارکسيسم اصيل برقرار نيست؟ بگذاريم بپرسيم 
به خاطر  آيا  نيستند.  مارکسيست  تاکنونی  اين جنبشهای  اصوال  چرا 
مشکالت معرفتی است؟ بحث اينکه اينها جنبشهای طبقات ديگر هستند 

پوپوليسم را  بوده و موج ميزد. ما  اتحاد مبارزان هميشه  در درون 
جنبش خرده بورژوائی ميدانستيم، ولی فکر ميکرديم پوپوليسم خرده 
بورژوائی انديشه ای است مسلط بر جنبش کمونيستی ايران. آن چيزی 
که بحث کمونيسم کارگری ميآورد، اين است که اينطور نيست. اين 
خود جنبش خرده بورژوائه است و اگر تو آنجا بايستی تو هم جنبش 
خرده بورژوائی هستی. اين بحث حرف و عمل دقيقا همين را به همه 
ميگويد. که اگر ما داريم اين کارها را ميکنيم خود خرده بورژوائه 
هستيم، اينطور نيست که ما کمونيستهائی فعال موقتا مشغول يک کار 
ديگر هستيم! اين جنبش خرده بورژوائی است اگر موضوع کارش 
انقالب پرولتری و سوسياليسم  کارش  نيست، موضوع  طبقه کارگر 

نيست، و تبليغ و ترويج دائميش به ميدان آوردن آن طبقه نيست.
به هر حال شروع بحث از آنجاست، توجه به انقالب کارگری. حزب 
شروع ميشود، حزب کمونيست ايران تشکيل شد. و اتفاق جالبی هم 
افتاد، حزب کمونيست ايران تشکيل شد و تقريبا سه چهار روز بعد 
از تشکيلش رژيم تمام کردستان را تصرف کرد در نتيجه ما از خاک 
کردستان اخراج شديم و رفتيم به خاک عراق. و اين خيلی گويا بود 
برای اينکه به فاصله چند روز بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران 
يک تند پيچ اساسی جلو بزرگترين سازمان چپ آن موقع و جلو يکی 
از ستونهای اصلی تشکيل حزب، جلو پديده ای که تشکيل حزب را 
ممکن کرده بود، يعنی کومه له، قرار گرفت. کومه له با اين واقعيت 
روبرو شد که برای اولين بار نه فقط جنبش مقاومتی در کار نيست، 
بلکه دشمن آمده لب مرز و کومه له دارد به يک سازمان تبعيدی تبديل 
ميشود. ديگر منطقه آزاد ندارد. و شما بعينه ميتوانستيد ببينيد که چگونه 
اين سازمان، اين رهبری و آن حزبی که آنجا تشکيل شده است، خيلی 
ساده، خيلی ساده معلوم شد يک ابزار جانبی است برای يک واقعيت 
ايران  کمونيست  ساده حزب  اش. خيلی  آن مساله اصلی  در  سياسی 
آنجا ميتوانست منحل بشود، به نظر من. آدمهای معدودی باعث شدند 
آن حزب آنجا ادامه پيدا کند. رهبری کومه له داشت تصميم ميگرفت 
برود کوه و هر چه کردها را با خودش ببرد، هر کی که کرد است را 
با خودش ببرد. قرار بود فارس هاش بروند در خارج کشور حزبشان 
را ادامه بدهند. دعوا شد، جر و بحث شد، و جلو اين گرفته شد، ولی 
اين ديگر در خاک عراق. بعد اولين جائی که بحث کمونيسم کارگری 
شسته و رفته درآمد و عرضه شد، بحثهای کنگره ٢ حزب کمونيست 
ايران است که همه اش در نشريه کمونيست هست. آنجا بحثی را که 
مطرح ميکنم در همه ابعادش طرح ميشود که شاخص موفقيت حزب 
اينکه  ما  است؟  اجتماعی  ابژکتيو  شاخصهای  چه  ايران  کمونيست 
نيست،  کافی  بزرگتريم،  بقيه  از  و  داريم  سازمان  و  خودمان هستيم 
حزب را جامعه قضاوت ميکند. آيا جامعه به اين حزب ميگويد يک 
دخيل؟  يک حزب  ميگويد  اين حزب  به  جامعه  آيا  کارگری؟  حزب 
نميگويد،  اگر  قدرتمند؟  حزب  يک  ميگويد  حزب  اين  به  جامعه  آيا 
اين حزب  ميکنيم،  فکر  به خودمان چه جوری  راجع  ما  نيست  مهم 
حزب  وجودی  فلسفه  نتيجه  در  نيست.  کارگری  و  دخيل  و  قدرتمند 
کمونيست ايران اين است که برود و شروع کند بشود آن حزبی که 
ميگفت بايد بشود. و از آنجاست که شما در نشريات حزب کمونيست 
ايران شاهد يک نوع ادبيات متفاوتی هستيد که خم ميشود روی طبقه 
کارگر. بحثهائی شبيه آژيتاتور کمونيست، رهبران عملی، در نشريه 
کمونيست اينها هست و شما ميتوانيد حتما نگاه کنيد. که چگونه دارد 
سعی ميکند طبقه کارگر را به حزب معرفی بکند. ميگويد ببينيد طبقه 
کارگر يک اتم نيست، يک عده آدم نيستند، يک عده محروم نيستند 
که شما بايد فرد آنها را بياوريد. يک پديده واقعا عينی اجتماعی است. 
و خودش در درون خودش يک متابوليسمی دارد، دارد جلو سرمايه 
مقاومت ميکند. آنجاست که برای اولين بار به موازات حزب کمونيست 
ايران، ايده جنبش کارگران راديکال سوسياليست مطرح ميشود. در 
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بخوانيد،  آن را  به  آن گفتگوی راجع  اگر  دوم،  کنگره  خود بحثهای 
ميگويد دو تا تاريخ هست، تاريخ سوسياليسم آنطوری که احزابش و 
گروههای سياسيش نمايندگيش ميکنند، و تاريخ کارگران آن طوری 
 ٥٧ انقالب  دوران  کارگری  حرکات  و  معدنچيان  اعتصاب  در  که 
بيان شده است. اين دو تا تاريخ از هم دور افتاده اند. ما يک گسست 
نداريم، کمونيستها از تئوری مارکس. دو تا گسست داريم: جدائی از 
مارکس و جدائی از کارگر و اين دو تا به هم ربط دارند. و اگر آن 
دو تا جمله ای که اول بحث گفتم يادتان بيايد، علم رهائی طبقه کارگر 
است، و علم رهائی همه است، کارگری که علم رهائی همه را نداشته 
باشد مارکسيست نيست. مارکسيسم آن عنصری در جنبش طبقه است 
که ميآيد اعالم ميکند و اثبات ميکند که کارگر اگر رها بشود همه را 
آزاد ميکند. و جدا شدن جنبشهای چپ از مارکسيسم، نماينده از چرخ 
گذشتن آن تز دوم است به نظر من و جداشدنشان از طبقه شاخص 
تو  ديگر  که  چه  سوسياليسم هر  که  است.  اول  تز  آن  رفتن  از کف 
بگوئی نيست، جنبش يک طبقه خاص ميتواند سوسياليسم باشد. و اگر 

سوسياليست باشد تو پيروز ميشوی.
به هر حال شروع بحثهای کمونيسم کارگر با بحثهای کنگره ٢ يک 
جور بحث اعالم نارضايتی از جانب بخشی از آدمهای آن حزب از 
جمله خودم، بيشتر از همه خودم، اينکه کجا داريم ميرويم، و اينکه 
حزب ساختن کافی نيست، ما حزب ساختيم که با آن يک کاری بکنيم، 
اين حزب را نساختيم که حاال حزب ساخته باشيم يک سرمان انگلستان 
باشد و يک سرمان بوکان باشد و اينجا اداره اش بکنيم هر روز با همان 
فعاليتهائی که داشتيم ميکرديم. قرار بود منشا تحوالت متفاوتی باشيم 
و کمونيسم متفاوتی بسازيم. و از آنجا شروع ميشود، و آنجا اين دو تا 
جدائی دو تا جنبش و جدائی از تئوری را با هم و در کنار هم مطرح 
ميکند. توصيه ام اين است حتما نگاهش بکنيد. آنوقت دست به کار 
نحوه کار کردن در ميان طبقه ميشويم. پنج شش مقاله اصلی هست در 
نشريه کمونيست. در آن موقع خيلی با استقبال کارگران پيشرو و فعال 
و رهبران عملی جنبش کارگری مواجه شد. بحث آژيتاتور کمونيست، 
بحث سياست سازماندهی ما در بين کارگران که دو تا مطلب متفاوت 
است يکی اش بعد از چند سال جمع بندی شد. بحث عضويت کارگری، 
بحث سازماندهی محفلی و محافل کارگری. اينها آن جوانبی بودند که 
مطرح شدن بحث کمونيسم کارگری به يک کمونيسمی که طبقه را 
نميشناسد، داشت سعی ميکرد بشناساند. بگويد عزيز من! تبيين ات از 
اين طبقه غلط است. تصور کليشه ای که از آن داری، تصوری است 
که فدائی از طبقه دارد، تصوری است که بچه شهری نماز خوان از 
طبقه داشته است، تصورت از طبقه کارگر اين است که پشتت ميآيد 
و موقعی که ترمز ميکنی پشت چراغ قرمز شيشه ماشينت را پاک 
ميکند. اينطور نيست! اين طبقه کارگر سنت اعتراض دارد، اعتصاب 

ميکند، بين خودشان محفل اند، با هم قرار ميگذارند، بحث ميکنند.
ميگويد،  نکاتش  اين  از  يکی  در  انگلس  اينجا  باز  مهم  چيز  يک  و 
هرجا اينها جمع ميشوند، مانيفست آنجا فروش ميرود. انگلس ميگويد 
تقاضا  بين  ايم  کرده  کشف  را  مستقيمی  ربط  يک  بگويم  خوشحالم 
که  ميفهمم  صنعتی.  کارگر  طبقه  رشد  و  کمونيست  مانيفست  برای 
صنعتی  کارگران  وقتی  برود  باال  تلويزيون  و  يخچال  برای  تقاضا 
زياد ميشوند، مزد ميگيرند در شهر زندگی ميکنند. ولی تقاضا برای 
ترجمه  مختلف  زبانهای  به  چرا  ميگويد  دارد  کمونيست!  مانيفست 
ميشود، ميگويد هر جا يک کارخانه درست ميشود، کارگر صنعتی 
آن شهر و آن کشور رشد ميکند، ما شاهد فروش باالی مانيفست و 
پخش شدن باالی مانيفست کمونيست هستيم. هنوز هيچ کمونيستی از 
دوستان انگلس آنجا نرفته است، مانيفست کمونيست رفته است. برای 
واقعيتی  يک  درون طبقه هست  در  که  کمونيسمی  اينکه  برای  چه؟ 

است که مستقل از گروههای سياسی وجود دارد همانطوری که يک 
رفيقمان اشاره کرد. ما سعی کرديم در آن سلسله مباحثات کمونيسم 
کارگری اين طبقه و اين کمونيسم و مکانيسمهای درونيش را به آن 
حزب بشناسانيم و خواهشم از کسی که ميخواهد اين مطالب را دنبال 
کند اين است که برود آن سری مطالب را بخواند. برای نمونه بحث 
سازمان  يک  وار  نمونه  و  تيپيک  شخصيت  جوری  چه  که  ميکنيم 
سياسی يک بچه محصل شهری است که نه شغل دارد، نه کسی تحت 
برگردد.  تکفلش هست، نه الزم است صبح برود سر کار و عصر 
تمام روزش را دارد، اگر هم بميرد قرار نيست کسی برايش گريه کند 
بجز مادر و پدر خودش. ميتواند جانش را الکی فدا کند، ميتواند وقتش 
را فدا کند، ميتواند کار نکند، ميتواند کارهای محيرالعقول بکند. اين 
تصوير کسی است که ميتواند برود عضو فدائی بشود. کارگر صنعتی 
جلو  برود  و  بکند  کار علنی  هم  بعد  و  کار  برود سر  بايد  که صبح 
جمعيت و سخنرانی بکند و يک جوری حرف بزند که نگيرنش، بعد 
حقوقش را هم بتواند بگيرد، محفلش را هم اداره کند، اين با پيشمرگايه 
تو  بکند،  را هم  آن کار  کوه و  به  بزند  نميتواند  نميآيد.  در  تی جور 
اگر  ميخواهی؟  را  کارگر  طبقه  يا  ميخواهی  را  کارگر  اتم  باالخره 
اتمش را ميخواهی، اتم کارگر با اتم بورژوا فرق نميکند، يک فرقی 
که دارد اين است که کارگر حوصله اين کارهائی را که تو ميکنی، 
ندارد، اتم خوبی نيست. کارگر اتميزه در سازمان چپ حوصله اش سر 
ميرود و ميگذارد ميرود بيرون. ولی شما بچه محصل را بياور تا ابد 
ابد در هر جلسه ای نظم را رعايت ميکند، فحش نميدهد و بددهنی هم 
نميکند، مودب ميرود و ميآيد. تيپ نمونه واری که آن موقعها ميآمد 
به سازمان چپ يک دانشجو، دانش آموزی بود که ميتوانست خودش 
را در راه اين طبقه و اين نقش پيامبرگونه سوسياليسم که قرار بود 
پانصد سال بعد متحقق بشود، فدا کند، ميکرد! خوب سر آن جانشان 
را ميدادند. آدمهای شريفی بودند. ولی در ضمن وقتش را هم داشتند. 
مسئوليت هم نداشتند، مشکالت اجتماعی ويژه ای هم نداشتند آن روز، 
ميتوانست شب نرود خانه اش و بقيه جلسه را ادامه بدهد. ميتوانست 
بزند به کوه مبارزه مسلحانه بکند و برگردد به شهر، اگر ميتوانست 
برگردد به شهر. و آن سازمانها به درد کارگر نميخورد به اين معنی. 
ميخواهم بگويم آن سلسله مقاالتی که سعی ميکرد کارگر و متابوليسم 
چنين  از  پر  بشناساند،  سياسی  حزب  يک  به  را  کارگر  طبقه  داخل 
نکاتی است. آن دوره ای بود که ما خوشبين بوديم به اينکه ميشود آن 
حزب را تغيير داد، استفاده کرد از نيروهايش و تبديلش کرد به يک 
پديده  آن  کل  بود،  اين  موقع  آن  ما  بحث  کارگری.  کمونيست  حزب 
حرفهای ما را قبول دارد، تمام امکانات اين پديد در اختيار اين خط 
است، بيائيم از آن استفاده کنيم، ما چکار کنيم که يک عده زيادی اين 
بحثها به خرجشان نميرود، باالخره کار خودشان را ميکنند. تا وقتی 
که اجازه ميدهند زير چتر حزب کمونيست ايران اين بحث را بشود 

برد و سازمان شهر را درست کرد و غيره، بيائيم اين کار را بکنيم.
نبود،  معرفتی  بحث  اين  اينکه  برای  نميشود،  که  داد  نشان  واقعيت 
پيوند  هم  با  سياسی  حزب  يک  در  که  بود  مختلفی  گرايشات  وجود 
خورده بودند و آن حزب را ساخته بودند. و وقتی اولين بحران مهمی 
که در سطح جهانی اين خطوط را از هم جدا ميکرد، پيش آمد، آن 
خطوط در سطح حزب کمونيست ايران هم شکستند از همديگر. من 
ايران،  به اين ميرسم االن. به هر حال بحث داخل حزب کمونيست 
در يک دوره زيادی ، آن دوره ای که مقاالت کارگری نوشته ميشوند، 
دوره خوشبينی ما به عنوان يک خط در آن حزب است. دوره ای که 
فکر ميکنيم اگر ما حقايق را بگوئيم، و اگر تبليغ کنيم، اگر توضيح 
بدهيم، به اندازه کافی نيرو دورش جمع ميشود. ولی عمال چيزی که 
بوجود آمد اين بود که اين نيروی يک گرايش معين بود، يک عده ای 
بودند که اين مساله شان بود. يک عده ای بودند که اين مساله شان نبود 
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و موقعيت پيشرفت و پسرفت را با اين چيزها قضاوت نميکردند.
پلنوم سيزدهم کميته مرکزی (حزب کمونيست ايران) از يک نظرهائی 
مهم است برای اينکه اولين شروع دعوا بود. آن موقع مسئوليت اداره 
تشکيالت حزب با من بود، رفتم تحويل دادم گفتم اينطوری نميشود. 
خطوط مختلفی هست يک دوره هائی تحت عنوان گرايشات بازدارنده، 
که چگونه بايد با آنها مقابله کنيم حرف داريم که به ناسيوناليسم کرد، 
به محفل بازی و به همه اينها اشاره ميکرديم. ولی آنجا ديگر معلوم 
شد که تو با يک قطبی طرف هستی، بخصوص در کردستان، که بعد 
وصل ميشد به بقايای چپی که از غير کردستان آمده بود، که اين بحث 
اندازی  يا سنگ  مقاومت ميکند،  و او  نيست  آن  اجتماعی  امر  جديد 
ميکند يا با آن مبارزه منفی ميکند. اين دو تا خط چه بودند؟ يکی به 
له يک سازمان  از کومه  که  کسانی  بود،  کرد  ناسيوناليسم  نظر من 
ميخواستند که برود نسخه راديکال و انقالبی تر اتحاديه ميهنی يا حزب 
کمونيستهای  سازمان  له  کومه  ميخواستند  که  باشد. کسانی  دمکرات 
کردستان باشد، با همان روايت کمونيستی که کمونيسم بود، سازمان 
در جهان  عده  يک  بود  قرار  که  باشد  کردستان  انقالبی  دمکراتهای 
به آن بگويند کمونيست. يک عده اين را واقعا ميخواستند و االن هم 
ميخواهند. وقتی ما آن سازمان را ترک کرديم، بخشا آن شد. هنوز در 
درون آن مقاومت وجود دارد ولی بخشا آن شد. يک عده به نظر من 
همان چپی بودند که حزب را ساخته بودند و آن چپ را ميخواستند، 
يک سازمان معتبر و بزرگ. حزب کمونيست ايران سازمان خيلی 
بزرگی بود، خيلی معتبر بود. يک عده، ٢٣ کميته مرکزی، اين همه 
بايد پس و پيش ميکردی و  اين همه پول،  اين همه کار،  مسئوليت، 
ميشد  بود.  شده  شان  سياسی  زندگی  داستان  ديگر  اين  که  عده  يک 
بيست سال ديگر هم ظاهرا اين کار را کرد. که به نظرم نميشد کرد. 
و تجربه خيلی سريع نشان داد. وقتی در پلنوم سيزدهم حزب پرچم 
سفيد باالکرديم و گفتم از باالی حزب ديگر متاسفانه نميشود، من ديگر 
نميتوانم کار کنم، من ميروم که خطم را در حزب باز کنم، بحث علنی 
بشود بگذاريد بحث رو بشود، بحث سياسی بشود. بجای اين که دست 
به گردن همگی باهم حرف بزنيم، بگذاريد معلوم بشود که هر کسی 
چه خطی دارد. کنگره ٣ (حزب کمونيست ايران) بعد از پلنوم سيزده 
که بحثهايش در بسوی سوسياليسم ٣ هست، و اگر نگاه کنيد سرنخ اين 
بحثها را آنجا ميبينيد. بحث تشکيالت داری و بحث کمونيسم کارگری و 
اين درست مصادف است ديگر با ماجرای شوروی و آمدن گورباچف 
و اگر شما بخصوص صحبت من را در توضيح آن تزهای اولی که 
کتبيش را داديم در کنگره بخوانيد، دارد ميگويد اين سازمان دستتان 
باقی نميماند، برای اينکه دنيا دارد عوض ميشود، آن کمونيسم دارد 
فرو ميريزد، يا روی اين خط مشی جديد طبقاتی يک حزب سياسی 
ميسازيد، يا آن چيزی که داريد فرو ميريزد. و بقيه بحثهای کمونيسم 
کارگری و سمينارهايش و تبيينش به عنوان يک گرايش متفاوت در 
حزب از آنجا شروع شد. در کنگره ٣ واقعا پيروزی يک رگه طعنه 
به مارکس، و طعنه به مارکسيسم و يک جور پيروزی ناسيوناليستی 
کرد را ميتوانستی ببينی. واقعا در روحيه کنگره، در انتخاباتش، در 
فضای حاکم به کنگره ٣ به نظر من شکست کسانی که با مارکسيسم 
ببينی. تحت عنوان شکست  بودند را ميتوانستی  آمده  انقالب ٥٧  به 
اهل عمل! عمل  آدمهای  پيروزی  آدمهای وراج،  قلم زنان! شکست 
خرده بورژوائی، آدمهای اهل عمل بايد خرده بورژوا باشند به نظر 
من، برای اينکه واقعا اينطوری بود واقعا. پيروزی داخل بر خارج. 
اينها چيزهائی بود که در کنگره ٣ جشن گرفته شد و به نظر من از 
کنگره ٣ عمال نبرد داخلی آن حزب علنی شد، بالفاصله سمينارها و 
کنفرانسهای کمونيسم کارگری درست شد، چيزی به اسم فراکسيون، 
به اسم کانون کمونيسم کارگری درست شد، بعد از آن ماجرا در آن 
دوره. و بحثهائی که عرضه شد و تشکيالت را کشيد به يک جاهای 

ديگر، که خيليهايتان ميدانيد. بحث قطبی شد. قبل از اينکه ما فراخوان 
شد،  شروع  ماها  عليه  تهييج  عمال  برود،  حزب  از  کسی  که  بدهيم 
در کردستان بخصوص که اينها ديگر وا دادند که ميخواهند بروند، 
گرفت،  باال  بحثها  شانزدهم  پلنوم  در  باختند،  دوره  آن  شد.  جدا  بعد 
يک زد و خوردی آنجا شد ولی بعدا بحث ادامه پيدا کرد، علنی تر و 
حادتر شد تا اينکه وقتی که ديگر شوروی فروريخته بود و به نظرم 
مارکسيسم در چشم خيليها ديگر دو زار نمی ارزيد، و درست موقعی 
که عراق کوبيده شد و معلوم شد که شايد در کردستان بشود دولت 
کردی داشت، به نظر من، ممکن است هر کسی اين تبيين را رد کند و 
بگويد تو داری اينها را در آن ميخوانی، ولی به نظر من اين طوری 
بود. درست موقعی که ديگر تو نميتوانستی از ناسيوناليسم کرد داخل 
تشکيالت انتظار توافق و همزيستی و همسوئی و باصطالح راه دادن 
به اين بحث را داشته باشيد، بحث قطبی شد و به جدائی انجاميد. بخش 
زيادی به نظر من از خطی که ميتوانست با اين جريان باشد اين ماجرا 
را نفهميد. به نظر من يک سانتر عظيمی توی آن حزب وجود داشت 
که ميگفت اين بحثها چيست، نمی فهميد که آن دوره گذشت، دوره ای 
که در دوره جنبش ضدپوپوليستی ميتوانستی در درون حزب داشته 
باشی گذشت، االن احزاب کمونيستی دائر در دنيا دارند منحل ميشوند 
و تو اگر بخواهی بروی به استقبال اين دوره، فقط با حزبی ميتوانی 
به استقبال اين دوره بروی که فقط برای کمونيسم سازمان پيدا کرده 
نه يک  است. و تفسيرش از کمونيسم يک کمونيسم کارگری است، 

کمونيسم جنبشی که آنطور که تاريخا بوجود آمده است.
بوجود  جدائی  اين  موقع  به  من خوشبختانه  نظر  به  آمد.  بوجود  اين 
آمد، برای اينکه اگر چه نيروهای زيادی هدر رفت، اگر چه امکانات 
زيادی هدر رفت، و اگر چه دستت از خيلی از سری کارها کوتاه شد، 
از جمله دست از اسلحه و دست از راديو کوتاه شد، برای دوره ای، 
تبليغ  مبارزه سياسی. راديوئی که ميتوانست  فاکتور مهم در هر  دو 
داده شد به ما  کند و اسلحه ای که ميتوانست شليک کند، ولی اجازه 
که دوره ای که برايتان گفتم هجومش را آوردند، اين حزب شاداب در 
صحنه ماند، بدون کمترين نشانی از اين شکاف، بدون کمترين ابهامی 
در آن. يک حزب کمونيست کارگری ماند که در دوره پايان کمونيسم 
مقاومت کرد و االن رسيديم به اين مرحله و ميشود به طور ابژکتيو 
ايران  اين حزب در  پايان شوروی و وجود  به نظرم  قضاوت کرد. 
اين حزب را داشتيم برای  بود که ما در آن دوره آورديم و  شانسی 

اينکه بتوانيم جنبش مان را در آن سطوح ادامه بدهيم.
اين را از نظر تاريخی گفتم برای اينکه بگويم محصول اين پروسه 
بود. علت اينکه اين کمونيسم کارگری آنطور که رفيقی پرسيد چرا 
در ايران ميتواند شکل بگيرد و غيره به نظر من اگر برگرديم عقب تر 
انقالب ايران اولين تحول سياسی اساسی است در ايران که در يک 
جامعه کاپيتاليستی رخ ميدهد. انقالبهای قبلی در جامعه اساسا در يک 
بخش  يک  است  که واضح  اند،  داده  و روستائی رخ  فئودال  جامعه 
شهری دارد، نهضت ملی شدن صنعت نفت يک گوشه اش مال شهر 
است و کارگر يک پديده نوظهوری است در صحنه سياسی. انقالب 
کمونيست  و  چپ  احزاب  است  واضح  طريق.  همين  به  مشروطيت 
توی  مهمی  خيلی  نيروی  طبقه  يک  مثابه  به  کارگر  ولی  هستند  هم 
صحنه آن اعتراض نيست. روشنفکران شهری اند، تحصيلکرده اند. 
انقالب ٥٧ اولين باری است که کارگر نيروی خيلی عظيمی را از 
جامعه  يک  در  و  ميدهد،  تشکيل  جامعه  آن  در  انسانی  نيروی  نظر 
کاپيتاليستی رخ ميدهد که ده در آن مهم نيست، نه ده در آن مهم است 
و نه توليد پيشاسرمايه داری و پسا سرمايه داری. کاپيتاليسم مهم است. 
آن جامعه يک جامعه کاپيتاليستی است، بحرانش از جنس يک بحران 
برقرار  را  شوراهايش  صحنه  در  ميآيد  کارگر  و  است  کاپيتاليستی 
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ميکند، اعتراض مستقلش را دارد. کارگران انقالب ٥٧ به صورت 
يک پرچم مستقل کمونيستی نيامدند به صحنه، ولی وجودشان به نظر 
حتی  بعدا  و  کمونيست،  غريزتا  کارگری  جنبش  يک  وجود  و  من، 
در آن دوره  داد که کمونيستها  اجازه  ايران  در  کمونيست،  صراحتا 
دست باال داشته باشند. اگر دوره برو برو تحصيلکردگان ناسيوناليست 
بود، آن وقت خط ما ميباخت. چه بسا آدمهای با خط ما در آن جامعه 
در دوره های قبلی که حتی نتوانستند ٥ نفر را دور خودشان جمع کنند. 
چه بسا بودند در کشورهائی که نتوانستند. ولی در آن دوره اگر ثابت 
ميشد حرفت مارکسيستی تر است و طبقاتی تر است، رشد ميکردی. 
چرا؟ اگر ثابت ميشد در سال ٥٧ که شما يک چيزی ميگوئی که تبيين 
ات از بغل دستی طبقاتی تر است، به استقالل طبقه بيشتر خدمت ميکند 
و مارکسيستی تر است و با حرفهای مارکسيستی بيشتر جور در ميآيند، 
رشد ميکردی، چرا؟ برای اينکه هر جا کارگر صنعتی رشد ميکند 
مانيفست در آنجا به فروش ميرود. و ما هم نماينده های مانيفست بوديم 
در آن دوره و در آن مملکت که ميشد حرف کمونيستی زد در دل يک 
انقالب و رشد کرديم. به نظر من به اين معنی امکان اينکه کمونيسم 
کارگری حتی اگر ما به عنوان يک حزب که مدعی هستيم و اين بحث 
گل کرد و سر گرفت، محصول عروج طبقه کارگر ايران است بعد 
از اصالحات ارضی و پيدايش طبقه کارگر عظيم صنعتی و شهری 
عظيم که در انقالب ٥٧ اجازه نداد همانهائی که جنبش صنعت نفت 
را تعيين تکليف ميکنند يا همانهائی که انقالب مشروطيت را تعيين 
تکليف ميکنند، اين يکی را هم از نظر عقيدتی تعيين تکليف کنند. از 
نظر عقيدتی کارگر پيشرو ايرانی عميقا مارکسيست بود. اگر ميديد 
ميکرد  دعوتت  ميزنيد،  مارکس حرف  از  داريد  خيابان  در  که شما 
که بروی در کارخانه اش آن حرفها را بزنيد، ميگفت بيا اينها را در 
کارخانه ما بگو. کاری نداشت با چه خطی هستی. کارگر کمونيسم 
را دعوت کرد به صحنه و آن جرياناتی که کمونيسم شان کارگری تر 
بود، به استقالل طبقاتی نزديک تر بود، شعارهايشان پرولتری تر بود، 
ايستاده  حاکميت  کل  عليه  بود،  مستقل تر  بورژوازی  از  شان  روش 
بيشتری  شانس  بودند،  ايستاده  حکومت  جناحهای  کل  عليه  بودند، 
داشتند که بحث شان دست باال پيدا کند و از جمله بحثهائی که بعدا به 

بحث کمونيسم کارگری منجر شد.
ميشود  خيلی  بگويم،  ميخواستم  را  بحث  فنی  سابقه  اين  حال  هر  به 
راجع به آن صحبت کرد، اگر بعدا بخواهيم در بحثی که در اين مورد 

داشته باشيم بيشتر ميتوانيم در اين مورد حرف بزنيم.
جايگاه پراتيک و جنبش طبقه در کمونيسم کارگری

 و "رويزيونيسم"
از نظر فکری يکی از رگه های اصلی بحث کمونيسم کارگری، يکی 
از مسائلی که دريچه ای بود به بحث کمونيسم کارگری، بحث ارزيابی 
ما از رويزيونيسم بود. اگر يادتان باشد در حوالی کنگره ٢ (حزب 
کمونيست ايران) بحث اينکه بايد برنامه حزب را بازسازی کرد، آنهائی 
که در حزب کمونيست ايران بودند ميدانند، و تجديد نظر در برنامه 
حزب و برنامه ديگری بايد بنويسيم و آن يکی ديگر بدرد نميخورد، در 
توجه به برنامه حزب، يک بند مهم آن، بند رويزيونيسم، خيلی حساس 
بود. رويزيونيسم چيست؟ آن چيزی که در بحث ما بخصوص برجسته 
شد، اين بود که جنبش چپ رويزيونيسم را تا به حال به عنوان ارتداد 
رويزيونيست،  است.  نگريسته  آن  به  مکتب  از  ارتداد  نظريات،  از 
يعنی اينکه در يک چيزی ريوايز (revise) کرد، رويزيونيسم کسی 
است که در يک حرفهائی، در يک احکامی که گويا حقيقت دارند، 
و حقانيت دارد و به يک معنی مقدس است، تجديد نظر ميکند. ما به 

اين ميگوئيم رويزيونيست. رويزيونيستها را مجبور بوديم بشماريم، 
به هر کسی  پوپوليستی.  و رويزيونيسم  روسی، چينی، خروشچفی، 
که قرار  بود يک چيز بدی بگوئی يک رويزيونيست به او بگوئی. 
و اين رويزيونيسم را محکوم کنی! به عنوان ارتداد از عقيده! و خود 
کلمه مرتد به مقدار زيادی در جنبش کمونيستی به کار رفته است اگر 
است؟  دين  اين  مگر  يعنی چی؟  مرتد  است!  مرتد  فالنی  کنيد.  دقت 
ارتداد از عقيده را ميگفتند رويزيونيسم. اولين جائی که متوجه شديم 
با اين بحث فرق دارد، در تبيين ما از رويزيونيسم  اين کمونيسم ما 
اين ارتداد از عقيده است، سؤالی که هست اين است چرا  اگر  بود. 
ارتداد پيدا ميکنند از آن عقيده؟ چه منفعتی، چه منفعت واقعی پشت آن 
ارتداد از عقيده هست؟ فرقی که ما در تبيين مان داشتيم اين بود که ما 
از مقوله رويزيونيسم گذشتيم و رسيديم به مقوله کمونيسم بورژوائی. 
که  است  اين  برای  ميشود،  نظر  تجديد  تئوری  در  اينکه  علت  گفتيم 
قرار  فرض  به  اگر شما  ميکند.  ايجاب  را  آن  اجتماعی  منفعت  يک 
است که  اين  کنار، برای  را بگذاريد  ديکتاتوری پرولتاريا  تز  است 
آن تئوری بدردت نميخورد و وجودش دست و بالت را ميبندد. يک 
جنبشی، يک پديده ای در جامعه بايد باشد که به آن تز و حکم احتياج 
ندارد يا احتياج دارد که تغييرش بدهد، وگرنه چه لزومی دارد يک 
نفر روز روشن پاشود برود در فالن تز مارکسيسم تجديد نظر کند؟ 
متوجه شدن به اينکه کمونيستها به آن احکام مارکسيستی تجديد نظر 
ميکند اين است که به آن تجديد نظر احتياج دارد. و در نتيجه به خاطر 
اينکه منفعت اجتماعی ای را دنبال ميکند که آن حکم مزاحمت برايش 
ايجاد ميکند، با آن حکم سازگار نيست، اين به نظر من برای ما گام 
از مانيفست.  برد به يک سطحی  تازه  را  اينکه ما  بلندی بود. برای 
ميرسند  آخرش  انگلس  و  مارکس  ميبينيد  ميخوانيد،  که  را  مانيفست 
به سوسياليسم های غيرکارگری. سوسياليستها و کمونيستها، ادبيات 
سوسياليستی و کمونيستی، سوسياليسم فئودالی را بحث ميکنند. به آنها 
نميگويند در چيزی تجديد نظر کرده اند، ميگويد سوسياليسم برايش 
پوششی است برای منفعتهای فئودالی. چرا؟ برای اينکه ميخواهد با 
آن بورژوازی را بزند و ميخواهد کارگرها را جذب کند، در نتيجه 
به نفع زحمتکشها حرف ميزند، ولی بخاطر اينکه اريستوکراسی را 
ابقا کند. دارد ميگويد قديم بهتر بود، قديم بهتر بود يادت هست مجبور 
نبودی مزد بگيری؟ سر زمين ات نشسته بودی؟ ارباب ميآمد، باالخره 
معلوم بود چی ميخوری و کجا ميخوابی؟ االن در خيابان ولو شدی؟ 
سرپناه نداری، فقرت را ببين، امنيت اقتصادی ات در دوره رعيتی 
ات را در آن موقع يادت هست؟ اين را دارد ميگويد، دارد بورژوازی 
و جامعه سرمايه داری را ميکوبد، دارد حرف از سوسياليسم و طبقات 
فرودست ميزند و از آزاد شدن اينها برای اينکه آن قشر جديد را هم 
دارد ميبيند. مارکس از فئوداليسم دارد حرف ميزند از خصلت طبقاتی 
گفتنشان  دروغ  و  نظر  تجديد  نه  ميزند  سوسياليسم حرف  جور  يک 
راجع به سوسياليسم. ميگويد اينها فئودالها هستند، يک قدم بعد ميگويد 
اينها خرده بورژوا هستند، سوسياليسم خورده بورژوائی. سوسياليسم 
ميشوند،  مضمحل  دارند  يا  جديدند  توليد  اين  حاشيه  در  که  کسانی 
طرفشان  آن  و  ميآيند  بوجود  بورژوا  خرده  جديد  آدمهای  دارند  يا 
سقوطشان به پرولتارياست يا اينکه دارند پرتشان ميکنند به صفوف 
پرولتاريا. وقتی ميخوانی ميبينی عين شرق زدگی و شرق زده های 
خودمان، يعنی شبيه چپ آن موقع خودمان است. ترس از کاپيتاليسم، 
ترس از نتايج مخرب کاپيتاليسم در زندگی بخشهای اقشار حاشيه ای. 
کمونيسم آلمانی را که توصيف ميکند، سوسياليسم آلمانی يا سوسياليسم 
حقيقی، ميگويد اينها انتلکتوئل هستند، به جای اينکه خود فرانسه بيايد 
آمده  عقايدش  است،  مانده  عقب  آلمان  اش،  انقالب صنعتی  و  اينجا 
است اينها اين عقايد را گرفته اند و تبديلش کرده اند به افکار توضيح 
حکومت مطلقه. تزهای سوسياليسم را گرفته اند و تبديلش کرده اند به 
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حکومتهای خردمندانه ای که خودشان در يک حکومت مستبد بورژوا 
يا خرده بورژوا ميخواهند پياده کنند. بعد ميرود پای طبقه. بعد ميگويد 
سوسياليسم کنسرواتيو يا سوسياليسم بورژوا، که ميگويد اينها يک عده 
بورژوا هستند که فهميده اند که نظامشان فقط با زور گفتن نميتواند ادامه 
پيدا کند، بايد اصالحات در آن انجام دهند، بايد به فقرا برسند، بايد يک 
درجه ای رفاه اجتماعی باشد، که االن وقتی نگاه ميکنيد ميبينيد همين 
دقيقا  بورژوائی  يا  کنسرواتيو  سوسياليسم  اينها،  و  پارتی  ليبر  دنباله 
همان رگه ای است که همراه با بورژوازی به دنيا ميآيد. اينها جديدند 
کرديم  نگاه  ما  بعد  اينهاست.  بودن  طبقاتی  مساله اش  مارکس  ولی 
اين کمونيسم  باشد مرتد، ولی  به کيس خودمان و گفتيم که شوروی 
با  نظراتش  که  ميگوئيم  ما  که  است  کمونيسمی  يک  اين؟  است  کی 
نظرات مارکس يک جورهائی فرق ميکند، ولی باالخره کمونيسم کی 
است؟ نگاه ميکنی ميبينی کمونيسم يک قطب اقتصادی معينی است 
که ميخواهد در يک کشور معينی اقتصاد دولتی معينی را بچرخاند، 
انباشت کند و ميخواهد بر مبنای کمونيسمش حمايت اقشار فرودست 
خودش و اقشار فرودست بين المللی در مقابل اردوگاه مقابلش که از 
نظر تکنيکی بر آن برتر است و از نظر نظامی بر آن بر تر است، را 
داشته باشد و ميخواهد بر اين مبنا در کشورهای منطقه نفوذ طرف 
مقابل چوب الی چرخش بگذارد. مارکس را برای اين ميخواهم که 
من در موزامبيک مزاحم امور پرتقاليها و آمريکائيها بشوم. اگر آنها 
موزامبيک را بدهند، مارکس را احتياج ندارند، مارکس را برای اين 
ميخواهد که کارگر روسی فکر کند که دستاورد خوبی داشته است، 
که بماند سر توليدش. با اينکه معاشش پائين است، با ابنکه وضعيت 
و  جامعه  نوع  آن  اداره  برای  را  مارکس  است.  افتاده  عقب  کاريش 
آن قطبش ميخواهند. کمونيسم چينی، تز سه جهان،  برقراری  برای 
نيست! دارد ميگويد ما يک قطب جديد هستيم،  ارتداد  ارتداد است؟ 
بيايند دور ما جمع بشوند، از شما در مقابل  لطفا کشورهای متفرقه 
آن دو تای ديگر حمايت ميشود! دارد اين را ميگويد، تز سه جهان 
ارتدادی از مارکسيسم نيست. تز سه جهان تز خود طرف است راجع 
است،  شده  کمونيسم شروع  و  مدعی چپ  جديد  اينکه يک قطب  به 
لطفا از کشورهای نفت خيز جهان تقاضا ميکنيم با باجه فالن مراجعه 
ديگری  از  دو  و هر  بدتر  ديگری  از  يکی  کنيد.  ائتالف  ما  با  کنيد، 
بدتر. اينها فرمولهايشان بود ديگر! ابر قدرت، ابر قدرت خودش است 
که تازه با قبلی هم دعوايش شده است، تازه روسها کارشناسهايشان 
را بيرون برده اند، و سر مرز اينها را عقب ميزنند و مزاحم کسب 
و کارشان شده اند، تازه ميانه مائو با مولوتوف و اينها به هم خورده 
است، کمونيسم چينی به عنوان يک ديدگاه مستقل علم ميشود. تجديد 
نظری در چيزی نيست! برای من و شما تجديد نظر است چون قبال 
يک  دارند  ولی  شريک اند  ما  با  مکتب  اين  در  اينها  ميکرديم،  فکر 
چيزهای ديگری ميگويند، از نظر کسی که از کره مريخ نگاه ميکند 
آين کار را  اينها به همديگر ميگويند کمونيسم ولی آن يکی  ميگويد 
ميخواهد بکند و اين يکی آن کار. بنابراين اولين وجه تمايز ما که از 
ابتدای بحث رويزيونيسم وارد آن شديم اين بود که کمونيسم بورژوائی 
کمونيسم بورژوائی است و برای توضيح کمونيسم کارگری اول بايد 
ايده آلهايت را برای  محتوای طبقاتی متفاوت خودت را و آرمانها و 
جامعه ای که ميخواهی بسازی با قطب مقابل بايد روشن کرده باشی. 
تفاوت کمونيسم کارگری با کمونيسمهای مکتبهای ديگر مکتبی نيست 

در درجه اول، اجتماعی است.
جايگاه صفت کارگر در کمونيسم کارگری

شد.  مطرح  خيلی  اجتماعی  جنبش  بحث  آنموقع  باشد  يادتان  اگر 
برابر  در  را  کارگری  کمونيسم  ديگر،  عبارت  يک  به  آمديم  هم  ما 
کمونيسمهای غيرکارگری معاصر خودمان گذاشتيم، عين کاری که 

ام  گذاشته  قولی که دوستمان خواندند من عالمت  نقل  مارکس کرد. 
که اينجا برايتان ميخوانم: « از آنجا که ميپرسند چرا اسم کمونيسم را 
برای جنبش تان انتخاب کرده ايد، ما نميتوانستيم اسمش را بگذاريم 
مانيفست سوسياليست. در سال ١٨٤٧ دو نوع آدم به خودشان ميگفتند 
سوسياليست. کسائی بودند که طرفداران سيستمهای مختلف اتوپيک 
در  «فوريريست»ها  و  انگلستان  در  «اوئن»يها  بخصوص  بودند 
فرانسه، همه شان به سکتهای کوچکی تبديل شدند که به تدريج داشتند 
از بين ميرفتند. از طرف ديگر انواع و اقسام حکيم باشيهای اجتماعی 
پرت  آن طرف  و  اين طرف  را  جامعه  برای شفای  هائی  نسخه  که 
ميکردند داشتيم، که اينها همه بيرون جنبش کارگری بودند، همه اينها 
بيرون ليبر موومنت (labour movement) بودند، اينها همه شان 
بخشهائی از طبقات تحصيلکرده بودند. اما يک بخشی از طبقه کارگر 
معتقد  و  ميکرد،  را طلب  و ريشه ای  جامعه  راديکال  بازسازی  که 
اسم خودشان را  نيست،  کافی  اين  برای  سياسی  انقالب  فقط  که  بود 
کمونيست گذاشته بودند. اين جريان خيلی زمخت بود، غريزی بود، 
بود برای اينکه دو جور  اندازه کافی قوی  به  بود ولی  و خيلی خام 
اسم  به  بدهد  فرانسه شکل  در  الحال  فی  اتوپيک را  کمونيسم  مکتب 
طرفدارهای کابه و در آلمان وايتلينگ. سوسياليسم در ١٨٤٧ جنبش 
بورژوازی را نشان ميداد، کمونيسم جنبش طبقه کارگر را نشان ميداد. 
و ما اسم مانيفست را کمونيست گذاشتيم.» يعنی ميگويند ما اسم آن 
سوسياليسم کارگری زمان خودم را گذاشتيم روی کتابمان. اين بيانيه 
سوسياليسم کارگری است. ميگويند سوسياليسمهای ديگر هم هست، 
اما کارگری نيست! من متعلق به سوسياليسم کارگری، متعلق به آن 
طبقه رو به عروجی هستم که بازسازی راديکال و از ريشه ای جامعه 
کافی  کار  اين  برای  سياسی  انقالب  ميگويد  و  ميداند  و  ميخواهد  را 
نيست، بايد انقالب اجتماعی بکنم، اسم آن جنبشی که بود و همانهائی 
که ميديديم هستند، يک بخشهائی از طبقه کارگرند، اسم خودشان را 
گذاشته اند کمونيست و مارکس ميگويد بدون هيچ مکثی اسم خودشان 
را  خودش  دست  کارگر  طبقه  آزادی  بوديم  معتقد  که  آنجائی  از  را 
ميبوسد، گذاشتيم روی مانيفست کمونيست. در بحث کمونيسم کارگری 
هم برای ما دقيقا همين است. اگر مارکس زنده بود، اگر االن ميآمد 
و ميديد که کمونيسمی که آنها يک موقع بعنوان تفکيک کننده کارگر 
از بورژوا اسمش را گذاشتند روی مانيفست، االن خودش ديگر اين 
نميداد،  صورت  پيش  سال   ١١ تا  که  نميدهد،  صورت  را  تفکيک 
کمونيسم چينی هست، روسی هست، اوروکمونيسم هست، کمونيسم 
ميگفتند خوب  هم  انگلس  و  مارکس  آنوقت  غيره،  و  آلبانيائی هست 
حاال ببينيم کارگرها به کمونيسم خودشان چی ميگويند؟ متاسفانه االن 
اگر ميآمدند، کارگرها هيچ چيزی به آن کمونيسم خودشان نمی گويند، 
اين  و  دمکراسی  سوسيال  دست  زير  يا  هستند  اردوگاهها  آن  جذب 
اتحاديه ها هستند. االن کمونيسم خام و غريزی کارگران هيچ اسمی 
روی خودش نگذاشته است. ما آمديم و اين کار را کرديم. ما گفتيم اين 
اسمش کمونيسم کارگری است. به اين کمونيسمی که االن بين خودش 
فرق  که هست  ديگری  کمونيسمهای  و  جنبشی  و  اجتماعی  نظر  از 
ميگذارد، ميگوئيم کمونيسم کارگری. اجتماعی جنبشی به چه معنا؟ 
بخش  و  ميکند،  دنبال  را  متفاوتی  اجتماعی  اهداف  که  معنی  اين  به 
اجتماعی متفاوتی را سازمان ميدهد. به همين دليل ساده! اگر شما يک 
جنبشی داريد که روی دوش بخش اجتماعی متفاوتی قرار است ساخته 
بکند، شما  متحقق  را  متفاوتی  اجتماعی  اهداف  است  قرار  و  بشود، 
جنبش متفاوتی داريد. همين را هم بايد به آن بگوئی. کمونيسم کارگری 

يک جنبش متفاوت از کمونيسم واقعا موجود است.
من اينجا ميرسم به مهمترين نکته بحثمان، به صفت کارگر در بحث 
اين  بتوانم  اگر  من  ميکنيم؟  استفاده  ما  چرا  را  کارگر  کلمه  اين  ما. 
بعد.  ماه  برای  ميگذارم  را  مقداريش  يک  برسانم،  آخر  به  را  بحث 
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اين  در  را  کارگر  کلمه  ميکنيم؟ چرا  استفاده  کارگر  اين  از  ما  چرا 
تئوری به کار ميبريم؟ آيا مارکسيسم از سر مستضعف پناهيش يک 
ايدئولوژی کارگری است؟ آيا بخاطر اينکه کارگرها بيشترين آدمهای 
تحت استثمار جامعه هستند؟ آيا به خاطر اين است که کارگرها بيشتر 
از همه استثمار ميشوند حتی؟ به خاطر هيچکدام از اينها نيست که 
تبيينش  خاطر  به  است.  تئوريش  در  مارکسيسم  توجه  مرکز  کارگر 
طرفدار  شما  اگر  است.  توجه  مرکز  کارگر  که  است  کاپيتاليسم  از 
مستضعفها باشيد، مستضعف زياد است. مطمئن باشيد زن پابرهنه ای 
که در اکوادور دارد موز ميچيند، وضعش از کارگر کارخانه فورد 
گرسنگی  ميشود،  دچار  بيشتری  بيماريهای  به  است،  بدتر  «دگنام» 
بيشتری ميکشد، و زودتر ميميرد و کمتر تلويزيون نگاه ميکند و کمتر 
در خيابان قدم ميزند. اگر به خاطر دفاع از محرومين، و شما بعنوان 
آن حکيم باشيها باشيد که با يک سلسله نوشدارو برای نجات اقشار 
ستمديده به ميدان آمده ايد، خوب آدم بدبخت تر از کارگر زياد است. 
مارکس به خاطر نگاه به مشقات کارگر نيست که تز انقالب کارگری 
را ميآورد يا کارگر را در مارکسيسم مطرح ميکند. به خاطر تبيينش 
جامعه  در  کارگر  جايگاه  و  کاپيتاليستی  جامعه  و  معاصر  جهان  از 
معاصر است. واضح است اگر کارگر اين جايگاه را داشته باشد ولی 
آرمانهای انسانی و شخصی مارکس را ارضا نکند، خوب اين جايگاه 
اساسی را به آن نميدهد و تحليلش ميکند و ميرود. ولی وقتی مارکس 
متوجه ميشود اين پديده ديگر آخريش است، اين آخرين مرحله ای است 
که ميشود آدمها را استثمار کرد، بنابراين آخرين استثمار شونده ميتواند 
تسمه نقاله آزادی کل بشر باشد از کل اين تاريخ طبقاتی، اينجاست که 
ما ميبينيم اين پديده باشکوه را داريم که اسمش در مارکسيسم ميآيد. 
باشکوهی ميشد و  آن  نه  اين معادالت،  از  بود هرکدام  اين  اگر جز 
نه ايشان معروف ميشد و نه من و شما ميرفتيم بخوانيم. مارکس به 
خاطر جايگاه کارگر در جامعه کاپيتاليستی، جايگاه عينی کارگر در 
واقعيت جهان معاصر است که تئوريش را روی کارگر بنا ميکند. نه 
به خاطر اينکه کارگر با معرفت تر است، يا فی الواقع انقالبی تر است 
يا بيشتر ميفهمد يا بيشتر از همه زجر ميکشد، يا انسان تر است و يا 
هر چيز ديگری که شما فکر کنيد. نه به خاطر اينکه انسانهای بهتر، 
برگزيدگان، را پيدا کرده است. اينطور نيست مثل کسی که فکر ميکند 
سرخپوستها ميروند بهشت و سفيد پوستها ميروند جهنم، گويا مارکس 
کارگر را بعنوان يک ملت کشف کرده است. کارگر برای مارکس 
يک ملت، يک نژاد نيست. که اين نژاد کارگرهاست که برتر جهان 
است، قوم يهود به خودش ميگويد نژاد برتر، قوم برگزيده، آلمانی به 
خودش ميگويد نژاد برتر. گويا ما يک مارکسی را داريم که به جای 
اينکه ملی يا نژادی تقسيم کند، شغلی تقسيم کرده است و گفته است 
کارگرها هستند بخش برتر جامعه. مارکس اينطور نميگويد. مارکس 
به  انگلس  نامه های  از  يکی  در  است  جالب  نميگويد.  را  اين  اصال 
مارکس از آلمان، که برای من هم يک خورده تکاندهنده بود، با آن هم 
موافق نيستم، ولی ميخواهم بگويم که چه جوری طرف به کارگر نگاه 
ميکند، انگلس ميگويد که در شهر اينجا قتل و جنايت و دزدی زياد 
شده است نشان دهنده رشد پرولتاريا در اين کشور است. االن خودش 
صورت  به  بزودی  ولی  ميدهد  نشان  جنايت  و  قتل  صورت  به  را 
مبارزه کمونيستی نشان ميدهد. اين نامه انگلس به مارکس است. او 
دارد ابژکتيو به اين پديده نگاه ميکند، ميگويد کارگرها بوجود آمدند 
توی خيابانها ولو شدند، ناراحت اند، ظلم را ميبينند، زورشان به کی 
ميرسد؟ ميروند خانه يارو را خالی ميکنند. اين قشر، اين اليه، اين 
قشری که در شهر بوجود آمده، باعث شده است که شهر شلوغ بشود. 
قبال در دوره فئودالی اينجا پشه پر نميزده، االن توی خيابان آدمها را 
ميزنند، جيب يکی را خالی ميکنند. ميگويد اين عالئم پيدايش صنعت 
به شکل  را  اعتراض خودش  اين  بعدا  ولی  است،  کارگر  پيدايش  و 

ديگری نشان ميدهد. همانطور که در جنبش ماشين شکنی اعتراض 
يک  انگلس  و  مارکس  برای  کارگر  داد.  نشان  آن شکل  به  را  خود 
پديده ديگری است. و آن کارگر گرائی را که بعدا ناجی جامعه بشری 
است را من اينجا بعدا تعريف ميکنم که از چه زاويه ای به آن نگاه 
ميکنند. من بعدا برميگردم به آن ديدگاهی که کارگر را به صورت 
کارگر،  به  شهری  شمال  محبت  و  کارگر  به  شهری  شمال  ديدگاه 
محبت بورژوائی به کارگر چه جوری در يک حرکتهای خط پنجی 
و کارگر کارگری خودش را نشان ميدهد. به اين بعدا ميرسم. منتهی 
االن ميخواهم راجع به اين ميخواهم صحبت کنم که کارگر برای خود 
مارکس اثباتا در فلسفه و در تئوری او چه جايگاهی دارد؟ اين هم در 
اين جلد شش خواهد آمد، چون عينا بحثی است که ١١ سال پيش در 

سمينار سوئد کردم.
سوسياليسم مستضعف پناه، کمونيسم کارگر

 مدرن جامعه کاپيتاليستی
است.  ماترياليست  مارکس  ميگوئيم  بزنيم.  حرف  مارکس  فلسفه  از 
ماترياليست به کسی ميگويند که ميگويد جهان مادی مقدم بر جهان 
ذهنی است و فکر تابعی است از عينيت، عينيت را منعکس ميکند. 
اين را بگويد  دارد. هر کس  جهان مادی واقعی است. ماده واقعيت 
اتفاقا  نيست.  اينطوری  مارکس  ماترياليسم  منتهی  است.  ماترياليست 
قبل از خودش و بخصوص در  ايراد ميگيرد به ماترياليسم  مارکس 
تزهايش راجع به فوئرباخ، که ماترياليسم او ويژگيهائی دارد، جهان 
عينی اليتغير هست، جهان ذهنی هم هست و آن را منعکس ميکند. 
پراتيک  حاصل  دنيا  ميگويد  نيست.  اينطوری  دنيا  ميگويد  مارکس 
است، عنصری که دارد جهان عينی را منعکس ميکند همان عنصری 
باغات  قبال  ميبينی  که  کاخهائی  اين  ميدهد.  تغييرش  دارد  که  است 
انگور بوده است يک عده آمده اند اينها را ساخته و رفته اند، ميگويد 
جهان دارد تغيير ميکند. پراتيک برای مارکس اساس واقعيت عينی 
است. برای مارکس تغيير پراتيک جزء خود عينيت است. در نتيجه 
مارکس قبول نميکند که ذهن فقط عينيت را منعکس ميکند، ميگويد 
منتهی  ميکند.  مساله  وارد  را  پراتيک  عنصر  و  ميدهد  هم  تغييرش 
انسانهاست.  پراتيک  نيست،  اشياء  پراتيک  پراتيک،  مارکس  برای 
جامعه از همان اول و فعاليت بشری از همان اول بر جهان عينی مهر 
خودش را زده است. شما نميتوانيد چيزی را منعکس کنيد که مهر بشر 
را بر خودش نبيند. جهان عينی در فضا و کائنات هست، ولی مارکس 
ميگويد وقتی شما از عينيت و حقيقت عينی حرف ميزنيد، بايد در نظر 
بگيريد بخشی از اين پديده پراتيک انسانی و پراتيک اجتماعی است.

مارکس اجتماع را چگونه تعريف ميکند؟ مارکس اجتماع را از اقتصاد 
و پروسه توليدی که بر آن بنا ميشود، شروع ميکند و بعد تقسيم کار 
را توضيح ميدهد و از تقسيم کار به مناسبات ملکی و طبقات ميرسد. 
برای مارکس جامعه هميشه طبقاتی بوده است و جامعه همواره بر 
است.  ميشده  تعريف  متابوليسم طبقاتی  و  اقتصادی  متابوليسم  مبنای 
به جامعه ای است که برای مارکس  طبقه بخشی از نگرش مارکس 
جهان عينی است و طبقه بخشی از عنصر فعاله برای تغيير است از 
نظر مارکس. مارکس وقتی کاپيتاليسم را تعريف ميکند اول از اينجا 
شروع ميکند که مکانيسم اين جامعه کاپيتاليستی طوری است که اين 
طبقات موجود را بوجود آورده است. وقتی کاپيتال را ميخوانيد بعد از 
حدود ٥٠ تا ٦٠ صفحه ميرسيد به کارگر، ايدئولوژی آلمانی را که 
ميخوانيد بعد از ٢٠ تا ٣٠ صفحه ميرسيد به کارگر، تزهای فوئرباخ 
را که ميخوانيد بعد از چند صفحه ميرسيد به عنصرفعاله و بعد ميرسيد 
به کارگر. به خاطر اينکه کارگر در جهان عينی معاصر مارکس، 
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آن  اليتجزای  جزء  بدهد،  تغيير  آنرا  است  قرار  مارکس  که  جهانی 
عينيت و جزء اليتجزای تغيير آنست. کارگر برای مارکس يک سری 
آدم نيستند، برای او کارگر يک موقعيت ويژه است که انسان در آن 
گير کرده است، کسی است که نه صاحب وسائل توليد خودش است که 
بتواند نانش را از زمين در بياورد، به زمين وابسته نيست، آزاد است 
که برود ببيند کجا از او کار بکشند، دستمزد ميگيرد و کار ميکند. 
بفروشد.  نيروی کارش را  آزاد است و مجبور است  کسی است که 
قبل از کارگر، اگر رعيت به شهر ميرفت، ارباب دنبال او ميفرستاد 
نداشت از زمين کنده شود. در آن دوره  که او را برگردانند، اجازه 
روستائی اجازه نداشت برود يک جای ديگر زندگی کند. چرا که جزو 
ابوابجمعی آن خان فئودال و بخشی از قلمرو معينی بود. کندن آدمها 
از زمين و فاقد حق بر زمين، و مختار بودن آنها که بروند جای ديگر 
کار کنند اختراع سرمايه داری بوده است. و برای مارکس اين نکته 
جالب است که ميگويد يک نوع آدمهائی بوجود آمده اند که ديگر نبايد 
بگويد زمين ميخواهم، چون رعيت در دوره فئودالی اگر ميخواست 
آزاد بشود ميگفت زمين بايد مال خودم باشد. ولی اين عنصر جديد 
بايد بگويد نبايد  آدم جديد، وقتی ميخواهد آزاد بشود  در جامعه، اين 
مالکيت وسايل  انحصار  عده ای  يک  که  باشد  داشته  شرايطی وجود 
تا  کنند  کار  آنها  برای  شوند  مجبور  بقيه  تا  و  باشند  داشته  را  توليد 
داد.  تغيير  بايد  را  وضعيت  اين  کنند،  تامين  را  شان  معاش  بتوانند 
موقعيت عينی کارگر ايجاب ميکند که برگردد به يک تغيير راديکال 
و ريشه ای جامعه. کارگر اگر بخواهد رها بشود، و نه فقط اگر بخواهد 
وضعيتش بهتر شود، رهائی کارگر که امر خودش است ايجاب ميکند 
که آن مناسبات معين از بين برود، يعنی مالکيت بورژوائی لغو بشود. 
پديده  آن  او  برای  کارگر  است!  اين  مارکس  برای  کارگر  جايگاه 
اجتماعی است که ميتواند واقعيت عينی امروز دنيا را در جهتی که 
مارکس فکر ميکند بايد در راه رهائی بشر انجام شود، ببار بياورد. 
از  کارگر  است.  کرده  تعريف  چنين  هم  را  کارگر  رسالت  مارکس 
اين رسالت گريزی ندارد. در جامعه ای که مارکس پيش بينی ميکند، 
کارگر در اول صحنه قرار دارد، نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان 
پديده ای که جامعه به آن نياز دارد. من در مورد جامعه ای که در آن 
مالکيت خصوصی لغو شده است و وسائل توليد متعلق به همه است و 
در اختيار همه کسانی که در آن جامعه زندگی ميکنند، حرف زدم، آيا 
کسبه چنين آرمانی را با خود حمل ميکنند؟ آيا دهقانان چنين آرمانی را 
با خود حمل ميکنند؟ آيا نجيب زاده ها و اشراف چنين رسالتی دارند؟ 
آيا زنان فی نفسه برای رهائی خود مجبورند مناسبات ملکی را تغيير 
بدهند؟ (تاکيد ميکنم فی نفسه، اگر نه ممکن است بطور عملی مجبور 
باشند اين کار را بکنند). آيا زنان برای برابر شدنشان با مردان نياز 
دارند که کار مزدی لغو شود؟ زنان چنين نيازی ندارند. ممکن است 
تنها  کار مزدی  لغو  يعنی  اين راه حل  آنها تحميل کند که  به  جامعه 
کار عملی برای امر آنهاست. آيا برده فی نفسه برای آزادی خود نياز 
دارد که کار مزدی لغو شود؟ نه! آزادی اين قشر جديد، اين پديده ای 
که جامعه سرمايه داری به صورت ميليونی دارد آنرا توليد ميکند، به 
آزادی جامعه گره ميخورد. نه به خاطر اينکه خود کارگر اين اندازه 
آزاد انديش است که فکر کند که من آزاد نشوم ولی بقيه آزاد نشوند؟ 
مارکسيسم  نيست،  اين  مارکسيسم  کنم!  آزاد  هم  را  بقيه  بگذار  پس 
ميگويد  مارکسيسم  ندارد.  حل  راه  اين  جز  چاره ای  کارگر  ميگويد 
کافی است که کارگر بزند زير کار مزدی تا زير هر نوع استثماری 
بزند. اخالقی هم نيست، مسواک بزند يا نزند، بلد است چه جوری غذا 
بلد است يا نه، در نقش جايگاه  بخورد يا نه، زبان های خارجی را 
کارگر از نظر مارکسيسم تاثير ندارد، کارگر مجبور است برای اينکه 
واقعا آزاد بشود همه را با هم آزاد کند. در نتيجه خود بخود جنبش 
اين طبقه در پيشاپيش جنبش جامعه قرار ميگيرد و عمال هم ميبينيم 

که اينطور شده است، عمال ميبينيم که جنبش کارگری در هر کشور 
در طول کل قرن با بهبود اوضاع اقشار فرودست و کسانی که ستم 
اين  و  اين وضعيت  است.  شده  تداعی  است،  شده  آنها  بر  زوری  و 
موقعيت عينی طبقه کارگر اينقدر جدی و عينی و گريزناپذير است 
که اتحاديه کارگری هم نميتواند دست راستی از آب در بيايد. راست 
ترين اتحاديه کارگری در جامعه بورژوائی در چپ مرکز قرار گرفته 
است. حتی اگر اتحاديه کارگری را مارگارت تاچر تشکيل بدهد بعد 
از سه روز که به سراغش ميروی مجبور است به جنبش زنان پيام 
موقعيت عينيش  به خاطر  کند.  دفاع  از فالن کشور محروم  يا  بدهد 
کار  استثمار  رابطه  اين  اگر  چون  باشد  چنين  کارگر  است  مجبور 
مزدی باقی بماند بقيه هم همراه آن ميمانند، نميشود مزدبگيری موجود 
باشد اما کار خانگی را نداشته باشيد، نميشود سی سال هر روز کارت 
آزاد  مبنای  بر  تربيتی  سيستم  ولی  بفروشی  معاش  امرار  برای  را 
انديشی سازمان يافته باشد، و ديسيپلين و خفه کردن کودک جزئی از 
تعليم و تربيت نباشد. چون جامعه را برای سرپا نگاهداشتن و حفظ 
کار مزدی  نميشود  جامعه ای  چنين  در  اند.  داده  کار مزدی سازمان 
داشت ولی ارتش و زندان و دادگاه نداشته باشد. راسيسم در جامعه 
اجزائی  اينها  همه  اينکه  برای  نيست  کار مزدی ممکن  بدون وجود 
است که کار مزدی را برقرار نگاه ميدارند. در نتيجه برای مارکس، 
کارگر، و مقدرات او در سطح فلسفی وارد بحثهای تئوريک ميشود. 
اينطور نيست که گويا مارکس مثل يک حکيم باشی دنبال کسانی در 
جامعه ميگردد که جامعه را با آنها شفا بدهد، مارکس اول آزاديخواه 
نبوده است که بعدا کارگر را پيدا کرده است. مارکس با اين واقعيت 
مواجه شده است که عنصر آزاديخواهی در اين جامعه ميتواند کارگر 
به  کارگر  او  تئوری  در  است،  نکرده  پيدا  را  کارگر  مارکس  باشد. 
عنوان تنها عامل آزادی ظاهر ميشود. و اين موضع با موضع کسانی 
که از موضع باصطالح سوسياليسم دلسوز به حال اهالی، سوسياليسم 
تبليغ  را  سوسياليسم  پناهی،  فرودست  از موضع  يا  پناه،  مستضعف 
ميکنند، متفاوت است. برای مارکسيسم مهم نيست که کارگر چهار تا 
يخچال و سه تا ماشين هم داشته باشد و «فاسد شده» باشد و غروبها 
هم روی اسب شرط بندی کند، با همه اينها اگر بخواهد آزاد بشود با 
تمام اموالی هم که دارد بايد کار مزدی را از بين ببرد. در صورتی 
پناه به مستضعف احتياج دارد،  که برعکس، سوسياليسم مستضعف 
آن صورتی  به  بماند.  کارگر  که  ندارد  احتياج  کارگر  به  مارکسيسم 
که سوسيالسيسمهای ديگر ميگويند حتی وقتی حکومت را به بدست 
گرفته اند ميگويند آزادی برای خلق و سرکوب برای ضدخلق، برای 
نوع  آن  برای  نيست.  اين  آزادی  در  کارگر  جايگاه  اصال  مارکس 
«انقالبيون» کارگر حتی در جامعه بعدی ايشان هم وجود دارد چون 
اگر در جامعه يک عده با دستهای  نيست!  انقالبی  اگر نباشد ايشان 
پينه بسته که از دوره های قبل باقی مانده اند، موجود نباشند که اين 
نوع انقالبيون لوگوی آنرا نگيرند، اينها نميتوانند به شما نشان بدهند 
اينها آدمهائی هستند  اند. گويا کارگر از منظر  بوده  که سوسياليست 
که همه اموال جامعه و خوشبختی ها را بايد به آنها داد و از بقيه انتقام 
گرفت، به نظر من اينها عقايد مذهبی اند که در رگ و ريشه تاريخ 
اند.  کرده  تحميل  را  خود  هم  سوسياليسم  در  متاسفانه  و  هست  بشر 
کارگر  جايگاه  اين  ندارد.  مذهبی  رگه  هيچ  مارکس  برای  کمونيسم 

است برای ما.
اما بگذاريد ببينيم جايگاه کارگر چه نيست؟ من اين جنبه را در بحث 
قبلی نگفتم. کارگر در مارکسيسم تقديس نميشود. در بحثهائی که به 
خاطر جدائيهای يک سال يک سال و نيم پيش مطرح شدند، يکی از 
بوده  کارگری  کمونيسم  بحثهای  قديمی  تمجيد کنندگان  از  که  کسانی 
است و من نامه هايش را از تهران دارم، گفته بود که بحثهای کمونيسم 
چيز  نيست!،  کارگر  هم  خودش  حاال  کارگران،  ما  برای  کارگری 
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تازه ای ندارند چون کارگران به اعتبار کارگر بودنشان همه چيز را 
کارگر  اين منظر،  از  بود!  برای «روشنفکر»ها خوب  اين  ميدانند، 
اشکال  ميداند  است،  گفته  مارکس چه  پيش ميداند  از  که  است  کسی 
ميداند  چيست،  علمی  سوسياليسم  تئوری  ميداند  چيست،  خروشچف 
نوع  ميداند! يک  اينها را  است همه  کارگر  باخ چيست، چون  فوئر 
هيچ  به  احتياج  و  ميدانی  هستی  کارگر  تو  چون  که  کارگری  تقدس 
چيز نداری. يا يک دوست قديم ما رفته و اين اواخر يک کتاب نوشته 
خدا  کس  هر  ميگويد  «داستايوسکی  که:  است  گفته  آن  در  و  است 
از  فقط  نيست  الزم  البته  را  اين  ندارد»  اخالقی  لنگر  باشد،  نداشته 
را  اين  مذهبی  انجمنهای  اعضا  و  مذهبی ها  همه  شنيد  داستايوسکی 
ميگويند که اگر تو خدا نداری، اخالق نداری. بعد اين دوست قديمی 
باشد،  نداشته  کارگر  کسی  اگر  ميگويم  من  «ولی  است:  داده  ادامه 
اخالق ندارد» من اگر کارگر کارخانه زمزم يا خودرو سازی يا هر 
جای ديگر باشم، و پولهای خرد من روی ميز باشند، ببينم يکی آمده 
است توی کانتين و به من ميگويد تو همه چيز را ميدانی، احتياجی به 
هيچ چيز نداری، و تو برای من جای خدا را گرفته ای، مِن کارگر 
اول دستم را ميگيرم روی پولهايم که چنين آدمی چه جوری ميخواهد 
جيب من را بزند! چون اين شارالتانيسم سياسی است! چه ربطی به 
مارکسيسم دارد؟ کارگر به هيچ چيز احتياج ندارد و کافی است که 
اسمش را ببری تا همه چيز ذوب شود! به همان کارگر در اين جامعه 
حقوقش را نميدهند ولی زورش به جائی نميرسد، آن کارگری که چنين 
کسی در موردش ميگويد، شش ماه است حقوقش را نگرفته است، اما 
به  است،  تبديل شده  علم  به  شد،  تبديل  خدا  به  او  کوچک  دنيای  در 
آخرين محک اخالق تبديل شده است. به جمله بعدی چنين آدمی که 
تصاوير  ميبينيد  ميکنيد  دقت  که  است  سابق  مائوئيست  يک  معموال 
فرهنگی  انقالب  در  نشان ميدهند.  به شما  دارند  را  فرهنگی  انقالب 
ميرفتند دهقان فقير را ميآوردند که به کار نقاشها انتقاد کنند. دهقانی 
که اصال نقاشی بلد نبود. اين نوع قضاوت در مورد کارگر هم از آن 
نوع مستضعف پناهی هاست، دروغ است و ريا. برای اينکه جنبش 
کارگری خودش چنين تصويری از خودش ندارد که گويا همه چيز 
را ميداند، دست مارکسيست را گرفته است و ميگويد کاری ندارم از 
کجا آمده ای اين حرفهائی را که در خيابان ميزنی بيا برای کارگران 
کارخانه ما هم بزن. کارگر نه فقط مدعی نيست که همه چيز را ميداند، 
بلکه دنبال جواب محدوديتهای سياسيش ميگردد، دنبال اين هست که 
نميتواند اتحاديه سازمان بدهد، جواب بچه آخوند را چه بدهد، و در 
اين ميان مکتبی هست که کارگر گرائی را تبديل کرده است به تملق 
گوئی به طبقه کارگر و تبديل کردن کارگر به صنف. کارگر صنف 
نيست! کارگر ملت نيست! کارگر نژاد نيست! که او را مقدس کرد و 
تملقش را گفت. کارگر يک قشری است دارای يک رسالت تاريخی 
بر مبنای موقعيت اقتصادی اش. به نظر من تلقی صنفی از کارگر، 
يعنی کسانی که بيانيه آزادی بشر را ميدهد و ميگويد فقط کارگرها 
آنرا امضا کنند، به نظر من نميتواند بورژوا نباشد. برای کسی که ٢٥ 
سال پيش خودش در ايران کارگر بوده است، و حاال اين واقعيت هم 
برايش اهميت ندارد که همه اکنون به يک نحوی در جائی کار ميکنند، 
ميگويد نوشته ای را که يک «روشنفکر» نوشته است چه کسانی امضا 
ميکنند؟ يا حتی چه کسانی حق دارند بروند در جلسه او؟ کارگر با 
شده اند  بسته  کمونيسم  به  که  است  اتهاماتی  اينها  پينه بسته!  دستهای 
بينانه ترين حالت مبنای آن جمله  دقيقا همينها هستند که در خوش  و 
اينکه  آزاد بشود مگر  نميتواند  يعنی کارگر  برايتان گفتم  دوم را که 
همه را آزاد کند، فراموش کرده اند. مبنای انقالب کارگری بشريت 
است، مبنای آزادی کارگر بشريت است، و مبنای مارکسيسم آزادی 
بشريت است. وقتی کارگر انقالب ميکند دقيقا دارد همين پديده را که 
در آن يک عده کارگرند و يک عده کارگر نيستند، يک عده مجبوراند 

تازه پس  کار کنند و يک عده ديگر مجبور نيستند، تغيير ميدهد. و 
از گذشت ٥ سال از انقالب اين نوع مدافعين تلقی مورد نقد من از 
کارگر ميايد و ميگويد شما دستهايت پينه بسته نيست، اجازه شرکت 
نقد ديدگاه ما  قديم مورد  از  البته  نداری! اين ديدگاه  انتخابات را  در 
بوده است. اينجا ميخواهم بگويم اين نمايندگی عقب ماندگی کارگری 
به نظر من پيشرفت بورژوازی را نشان ميدهد. اينطوری نيست که ما 
فقط يک ديدگاه عقب مانده پرولتری را شاهديم، هر ديدگاه عقب مانده 
از  که  است. کسی  بورژوائی  ديدگاه  يک  پيشروی  نماينده  پرولتری 
کارگر صنف ميسازد، کسی است که نميخواهد کارگر طبقه باشد. اگر 
قرار است که کارگر صنف باشد، بورژوازی تا ابد به کار خود ادامه 
ميدهد چون کارگر فوقش برای خود يک سنديکا تشکيل ميدهد. و اگر 
کسی بيايد در جامعه ای که برای آزادی خود به دنبال نيروئی است که 
اين رسالت را واقعا ميتواند به سرانجام برساند، آن نيرو را به مسائل 
صنفی خود محدود کند و بين طبقه کارگر و جامعه شکاف ايجاد کند، 
و در بين مبارزه طبقه کارگر ديوار چين بنا کند، به نظر من بدترين 
نوع بورژواست. مارکس در رابطه با حاملين اين ديدگاههای عقب 
مانده از کارگر، خيلی بی مالحظه تر است که حتی من جرات نميکنم 
استعارات او را بکار ببرم. به هر حال به نظر من ديدگاه صنفی از 
کارگر و تبديل کردن کارگر به يک ملت، به کسانی که گروه خون 
معينی دارند، خوانائی با مارکسيسم ندارد. مارکسيسم ميگويد پرولتر 
صنعتی، مارکسيسم اين نيست که اگر به جای متشکل شويد بگوئيد: 
پيشروترين  ای!  شده  نزديک  پرولتاريا  به  قدم  يک  گرم!»  «دمت 
را  مجالت  پيشروترين  مارکس  دوره  در  کارگران  آوانگاردهای  و 
ميخواندند، مانيفست را ميخواندند، اگر در آن دوره ميخواستی يک 
نشريه مدرن و فوق العاده پيشرو فکری را منتشر کنی ميبايست اول 
آنها را به محافل کارگری ميدادی و مبنای موفقيتش را مقبول بودن آن 
در محافل کارگری در نظر ميگرفتی. تصوير مارکس از کارگر اين 
است. اما اين نظرات عقب مانده و تقدس کارگر گرچه بسيار ضعيف 
و حاشيه ای است، من ميگويم کمونيسم کارگری بايد هوشيار باشد چرا 
که همه اين بحثها در انقالب، استراتژی، وظايف انقالب کارگری، 
سازماندهی مبارزه طبقاتی، و در بحث وظايف انقالب سوسياليستی 
دوباره وارد ميدان ميشوند. و هر کدام از همين بحثهای عقب مانده 
برای شکست اجتماعی کارگر کافی است. کارگری که حاضر نيست 
پرچم رهائی زن را بدست بگيرد، کارگری که حاضر نيست پرچم 
را  اعدام  مجازات  لغو  شعار  و  کند  بلند  را  کودک  حقوق  از  دفاع 
بردارد، چون به اندازه کافی برايش کارگری نيست، از اين نوع است. 
بخشهای آخر مانيفست را نگاه کنيد ببينيد چه مطالباتی را طرح کرده 
است، يا وقتی لنين و رفقايش سر کار آمدند واقعا چه کار کردند؟ وقتی 
لنين به قدرت رسيد تمام ادعاهای ارضی روسيه تزاری بر کشورهای 

مجاور را لغو اعالم کردند.
بحثم را بطور خيلی فشرده و خالصه ميگويم:

جنبشی برای رهائی بشر
کمونيسم کارگری يک تفاوت اجتماعی با کمونيسم غيرکارگری دارد 
و آن اين است که اين جنبش اجتماعی طبقه است و يک تفاوت نظری 
با کمونيسمهای ديگر دارد و آن اين است که کمونيسمش برای رهائی 
بشر است و اين کارگريش ميکند. تنها ديدگاهی که با انقالب کارگری 
خوانائی دارد، مارکسيسمی است که خواهان آزادی کل بشريت و از 
بين رفتن همه نوع استثمار است. در نتيجه دو سه نوع کمونيسم را 
در حول و حوش خود ميبينيم. کسانی که آرمانهای مرحله ای و دست 
دوم و بينابينی برای انقالب کارگری قائل ميشوند، کسانی که جنبش 
کارگری مرکز ثقل اعتراض اجتماعی شان نيست، برای مثال کسانی 
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که مبنای سوسياليسم شان جنبشهای رنگين کمانی است، کسانی که 
کسانی  اينها  است.  کمونيسمشان  مبنای  شهری  روشنفکر  يا  دهقان 
هستند که کمونيسم کارگری ما از آنها فاصله دارد. اما اين تفاوتهای 
ما يک تفاوتهائی مکتبی دينی نيستند، بلکه اين است که اين روايت 
از  ديگران  روايت  با  شکل  اين  به  را  خودش  فرق  کمونيسم  از  ما 
اين  دارد  را  خودش  دين  اينکه  نه  ميکند،  فرموله  و  بيان  کمونيسم 
گونه تعريف ميکند. اين کمونيسم ما اگر چپ نو اروپا را نمی پسندد 
پايه اش  نظری،  و  عقيدتی  جنبه های  بر  عالوه  که  است  اين  بخاطر 
جنبش معترض دانشجوئی روشنفکری است، که بعضا ميخواهد از 
پارلمانی  تا بتواند در روبنای دمکراتيک  بلوک شرق فاصله بگيرد 
برای  چين  در  کمونيستی  جنبش  کند.  پيدا  چپ  برای  جائی  غرب 
تبديل کردن چين به يک کشور مستقل و بيرون آمدن از زير سلطه 
استعمار است، زنده باد! خواست خيلی خوبی است برای بهبود وضع 
ميليونها مردم است ولی برای رهائی بشر از هر نوع شکل استثمار 
نيست، خيلی هم عقب مانده تر از اينها است. واضح است که در مقابل 
چپ  نيست.  ما  اجتماعی  جنبش  ولی  ميکنم  دفاع  آن  از  امپرياليسم 
بخوانيم  را  که مشخصاتش  دارد  جا  آمده ايم،  در  آن  از  ما  که  ايران 
ايران،  در  بود  خواستهائی  دنبال چه  کمونيسم  اين  دقيقا  که  ببينيم  و 
االن  و  بکند  کار  چه  ايران  در  ميخواست  بود،  طبقات  کدام  جنبش 
استراتژی  چون  است  مهمی  بحث  اين  کند.  چکار  ميخواهد  تتمه اش 
دور  فعلی که  واقعا موجود  بقيه سازمانهای چپ  به  برخورد  در  ما 
اينکه ما چه کار ميخواهيم بکنيم.  ما هستند را تعيين ميکند و  و بر 
رفرميستی  جنبش  از  بخشی  ايران  اين چپ  که  است  اين  من  بحث 
بورژوائی ايران است که ميخواهد يک جامعه بهتر را بياورد، همان 
سوسياليسم کنسرواتيو بورژوائی ايران است. برای اينکه ميخواهد به 
کمک سوسياليسم يک جامعه بورژوائی درخور زندگی، شبيه فرانسه 
اگر بتواند و اگر نه شبيه ترکيه، را درست کند. به کمک سوسياليسم 
صنعت را در جائی رشد بدهد و به کمک سوسياليسم پزشکی را بهبود 
اينها کارهای خوبی است، ولی با خواست زير و رو  بدهد که همه 
کردن جامعه، آن خواستی که کارگران زمخت و خام کارگران آلمانی 
فاصله دارد. من  بازسازی راديکال جامعه، خيلی  يعنی  ميخواستند، 
ادامه بدهيم.  بحثم را تمام ميکنم اميدوارم وقت باشد بقيه مباحث را 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اصل اين مطلب شفاهى است. اين متن از روى نوار سخنرانى پياده شده است. 
انجمن  در  حکمت  منصور  سخنرانی  نوار  روی  از  متن  اين 
است.  اديت شده  پياده، و مقابله و  ايرج فرزاد،  لندن توسط  مارکس 


